
 
 

PROSPECTO PRELIMINAR DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE  
AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA 

 

EDP - Energias do Brasil S.A. 
Companhia de Capital Autorizado - CNPJ n° 03.983.431/0001-03 

Rua Bandeira Paulista, 530, 14º andar, São Paulo – SP 

Código ISIN nº [�] 
[�] Ações Ordinárias 

R$[�] por Ação Ordinária 

No contexto desta Oferta, estima-se que o preço por Ação estará situado entre R$22,00 e R$28,00,  
ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta faixa indicativa. 

Valor Total da Emissão - R$[�] 
EDP - Energias do Brasil S.A. (“Energias do Brasil”  ou “Companhia”), em conjunto com os acionistas da Companhia que aderirem à distribuição pública, nos termos deste Prospecto Preliminar (os 
“Acionistas Vendedores”), estão realizando uma oferta que compreende, simultaneamente, a distribuição pública primária de 24.161.000 ações ordinárias, bem como a quantidade de ações ordinárias, que 
correspondem à divisão de R$670.000.000,00 pelo Preço por Ação (definido neste Prospecto), desconsiderada eventual fração de ação. Todas as ações ordinárias objeto da Oferta são nominativas, 
escriturais, sem valor nominal. Poderão ainda ser objeto da Oferta ações ordinárias dos Acionistas Vendedores, nominativas, escriturais, sem valor nominal (em conjunto, as “Ações”) da Companhia. A 
Oferta foi  deliberada em reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 13 de junho de 2005 e [�], cujas atas foram publicadas no jornal “Valor Econômico” em [�] e [�]. As Ações 
serão registradas para negociação na Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA sob o código ENBR3.   
As Ações estão sendo ofertadas no Brasil, por meio de distribuições públicas primária e secundária, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com os procedimentos estabelecidos na 
Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM 400”). Haverá também esforços de venda nos Estados Unidos da América para investidores institucionais qualificados, conforme 
definido na Rule 144A editada pela Securities and Exchange Commission (“SEC”), em operações isentas de registro em conformidade com o disposto no Securities Act of 1933 (o “Securities Act”) e nos 
regulamentos editados ao amparo do Securities Act, nos demais países, em conformidade com a Regulation S editada pela SEC (a “Oferta”). A Oferta será coordenada no Brasil e no exterior pelo Banco 
UBS S.A. (o “Coordenador Líder”), pelo Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”) e pelo Banco Pactual S.A. (“Pactual” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o Itaú BBA, os “Coordenadores”). Os 
investidores residentes no exterior que decidirem adquirir Ações no âmbito da Oferta deverão fazê-lo por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, pelo 
Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).  
Não será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações nem Oferta Prioritária, nem das Ofertas Financiadas (confotme definidas neste Prospecto) na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do 
mercado de capitais de qualquer outro país, exceto o Brasil. Exceto se registradas na SEC, as Ações e o direito de adquirir Ações na Oferta Prioritária aos Acionistas e as Ofertas Financiadas somente poderão 
ser objeto de ofertas nos Estados Unidos da América ou a pessoas consideradas U.S. Persons, conforme definido na Regulation S do Securities Act, de acordo com uma isenção de registro do Securities Act  e 
somente por meio do Preliminary Offering Memorandum, emitido na mesma data deste Prospecto Preliminar. Nenhuma oferta de Ações ou do direito de adquirir Ações na Oferta Prioritária aos Acionistas 
ou as Ofertas Financiadas nos Estados Unidos da América está sendo realizada com base neste Prospecto Preliminar. Este Prospecto Preliminar não deve ser enviado para os Estados Unidos da América ou 
para uma pessoa residente ou domiciliada nos Estados Unidos da América. 
A quantidade total de Ações objeto da Oferta poderá ser acrescida de um lote suplementar de ações ordinárias de emissão da Companhia (as “Ações Adicionais”), correspondente a até 15% do total das 
Ações inicialmente ofertadas (excluídas as Ações decorrentes da Capitalização),  conforme opção para aquisição de ações adicionais outorgada pela Companhia aos Coordenadores da Oferta, a ser exercida 
pelo Coordenador Líder, por decisão conjunta dos Coordenadores, nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas, as quais serão destinadas a atender a um eventual excesso de demanda 
que venha a ser constatado no decorrer da Oferta (“Opção de Ações Adicionais”). A Opção de Ações Adicionais poderá ser exercida pelo Coordenador Líder em decisão conjunta com os Coordenadores, no 
prazo de até 31 dias a contar da data da celebração do Contrato de Distribuição. A Companhia compromete-se a permitir a realização da distribuição secundária pelos Acionistas Vendedores que 
manifestarem sua intenção de alienar, no âmbito da Oferta, ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade, por meio de adesão à Oferta Secundária, conforme estipulado na Seção 
“Informações Relativas à Oferta” deste Prospecto Preliminar. Para essa finalidade será utilizado o mecanismo previsto no Artigo 14, § 2º, da Instrução CVM 400, para aumentar a quantidade de Ações objeto 
da Oferta até o limite de 20% da quantidade de Ações objeto da Oferta Primária, excluídas as Ações decorrentes da Capitalização e as Ações Adicionais, conforme definidas na seção “Informações Relativas 
à Oferta”, deste Prospecto Preliminar.  
De acordo com o Contrato de Distribuição, a distribuição das Ações será realizada em regime de garantia firme, não solidária. A garantia firme consiste na garantia de aquisição das Ações, pelo preço de 
emissão ou subscrição que será indicado no Prospecto Definitivo, concedida por cada um dos Coordenadores nas respectivas quantidades indicadas no Prospecto Definitivo. Tal garantia é vinculante desde a 
conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a celebração do Contrato de Distribuição. 
O preço de emissão/venda das Ações será fixado após a finalização do período para a efetivação dos Pedidos de Reserva e a realização do Procedimento de Bookbuilding, a ser conduzido no Brasil e no 
exterior pelos Coordenadores, e será aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia antes da concessão do registro da presente distribuição pública pela CVM.  Os Acionistas Vendedores não 
terão participação no processo de determinação do Preço por Ação. 
 

Preço em R$ Comissões em R$ Recursos Líquidos em R$(1) 
Por Ação [�] [�] 
Total [�] [�] 
(1) Sem considerar as despesas incorridas na Oferta. 

 

Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de compra das Ações. Ao decidir por adquirir as ações, potenciais investidores deverão 
realizar sua própria análise e avaliação da condição financeira da Companhia, de suas atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações. Os investidores devem ler a seção 
“Fatores de Risco” do presente Prospecto para conhecer riscos a serem considerados antes de investir nas Ações. 
 

As distribuições públicas primária e secundária foram registradas na CVM sob os nº CVM/SRE/REM/2005/[�] e CVM/SRE/SEC/2005/[�], respectivamente, em [�]. 
 

Não existe atualmente mercado de bolsa ou de balcão organizado para negociação das Ações. Foi realizado pedido de listagem das Ações no segmento do Novo Mercado da Bolsa de 
Valores de São Paulo - BOVESPA. 
 

O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da Companhia emissora, 
bem como sobre as Ações a serem distribuídas. 
 

 “A presente oferta pública foi elaborada de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de 
Títulos e Valores Mobiliários, registrado no 5º Ofício de Registro de Títulos e Documentos do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 497585, atendendo 
aos padrões mínimos de informação contidos no mesmo, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela 
qualidade do emissor/ofertante, das instituições participantes e dos títulos e valores mobiliários objeto da oferta. ” 
 

Coordenador Líder 

 

Coordenador 

 

                   Coordenador 

 

Coordenadores Contratados 

 
 

  

A data deste Prospecto Preliminar é 20 de junho de 2005. 
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DEFINIÇÕES 
 
Os termos abaixo listados terão o significado a eles atribuído na presente seção. 
 
 

Abradee Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. 
 

Acionistas Minoritários da 
Reorganização 
 

Acionistas não controladores da Companhia que receberam ações 
de emissão da Companhia diretamente em decorrência da 
reorganização societária aprovada pelas assembléias gerais de 
acionistas da Companhia, da Bandeirante, da Escelsa, da 
Magistra, da Iven e da Enersul realizadas em 29 de abril de 2005, 
objeto dos avisos aos acionistas publicados no jornal Valor 
Econômico em 2 e 13 de maio de 2005 por Bandeirante, Escelsa, 
Enersul e Iven. 
 

Acionistas Vendedores Acionistas Minoritários da Reorganização que venham a aderir à 
Oferta Secundária., nas condições descritas na seção “Informações 
Relativas à Oferta”. 
 

Ações 24.161.000 ações ordinárias de emissão da Companhia, bem como 
a quantidade de ações ordinárias, que corresponder à divisão de 
R$670.000.000,00 pelo Preço por Ação, desconsiderada eventual 
fração de ação. 
 

Ações Adicionais Lote suplementar de até 3.624.150 ações ordinárias de emissão da 
Companhia, equivalente a até 15% do total das Ações 
inicialmente ofertadas, excluídas as Ações decorrentes da 
Capitalização, que poderão ser ofertadas, conforme opção 
outorgada pela Companhia aos Coordenadores, nas mesmas 
condições e preço das Ações inicialmente ofertadas. 
 

  
Ampla Ampla Energia e Serviços S.A, atual denominação da CERJ. 

 
ANBID Associação Nacional de Bancos de Investimento. 

 
ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica. 

 
Aproveitamento Hidrelétrico 
Peixe Angical 

Aproveitamento Hidrelétrico Peixe Angical, localizado no Rio 
Tocantins, no Estado do Tocantins. 
 

BACEN Banco Central do Brasil. 
 

Banco Banestes Banco do Estado do Espírito Santo S.A. 
 

Banco do Brasil Banco do Brasil S.A. 
 

Banco Itaú Banco Itaú S.A. 
 

Bandeirante Bandeirante Energia S.A. 
 

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento. 
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BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 
 

BOVESPA Bolsa de Valores de São Paulo. 
 

Bradesco Banco Bradesco S.A. 
 

CBLC Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. 
 

CCEE Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. 
 

CDE Conta de Desenvolvimento Energético 
 

CERJ Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro, atual Ampla. 
 

CESA Castelo Energética S.A. – CESA. 
 

Citibank Banco Citibank S.A. 
 

CMN Conselho Monetário Nacional. 
 

COFINS Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
 

Companhia ou Energias do 
Brasil 
 

EDP - Energias do Brasil S.A. 
 

Constituição Federal Constituição da República Federativa do Brasil. 
 

Contribuição Social Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido. 
 

Coordenador Líder Banco UBS S.A. 
 

Coordenadores Banco UBS S.A., Banco Itaú BBA S.A. e Banco Pactual S.A. 
 

Coordenadores Contratados 
 

BB Banco de Investimento S.A., Banco Bradesco S.A., BES 
Investimento do Brasil S.A. – Banco de Investimento e Banco de 
Investimentos Credit Suisse First Boston S.A. 
 

Costa Rica Costa Rica Energética S.A. 
 

Couto Magalhães Couto Magalhães Energia S.A. 
 

CPFL Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL 
 

CPMF Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. 
 

CVA Conta de Compensação de Variação da Parcela A. 
 

CVM Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 
 

Dívida Líquida Soma dos empréstimos, financiamentos, debêntures, encargos 
financeiros, diferencial a pagar por operações com derivativos, 
avais e garantias prestadas, menos o saldo em caixa, saldo de 
aplicações e receitas financeiras e o diferencial a receber por 
operações com derivativos, da Companhia e suas controladas e 
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coligadas consolidadas. 
 

Dólar, US$ Dólar dos Estados Unidos da América. 
 

Edinfor EDINFOR Soluções Informáticas Ltda. 
 

EDP ISL EDP – Investments & Services Limited 
 

EDP Lajeado EDP Lajeado Energia S.A. 
 

Eletrobrás  Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás 
 

Enercorp Enercorp - Serviços Corporativos Ltda. 
 

Enercouto Enercouto S.A. 
 

Energest Energest S.A. 
 

Energias de Portugal EDP – Energias de Portugal S.A. 
 

Enerpeixe Enerpeixe S.A. 
 

Enersul Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. – ENERSUL. 
 

Enertrade ENERTRADE – Comercializadora de Energia S.A. 
  

ESC 90 ESC 90 Telecomunicações Ltda. 
 

Escelsa Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. – ESCELSA. 
 

Escelsapar Escelsa Participações S.A. – ESCELSAPAR. 
 

Fafen Fafen Energia S.A. 
 

Fundação SEADE 
 

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 
 

Furnas Furnas Centrais Elétricas S.A. 
 

Gigawatt ou GW Unidade equivalente a um bilhão de Watts. 
 

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

Governo Federal Governo da República Federativa do Brasil. 
 

Grupo Energias do Brasil, em conjunto com suas controladas 
Bandeirante, Escelsa, Enersul, EDP Lajeado, Investco, Enerpeixe, 
Enertrade, Enercorp, Energest, Enercouto, Couto Magalhães, 
Magistra, Escelsapar, ESC 90, CESA e Costa Rica. 
 

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

GTD GTD Participações S.A. 
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IAS Normas internacionais de contabilidade promulgadas pelo 

lnternational Accounting Standards Committed. 
 

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis. 
 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
 

IBRACON Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. 
 

ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. 
 

Imposto de Renda Imposto incidente sobre a Renda. 
 

Itaú BBA Banco Itaú BBA S.A. 
 

Instrução CVM 400 Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003. 
 

Investco Investco S.A. 
 

Itaipu Itaipu Binacional, Usina Hidrelétrica detida em partes iguais pelo 
Brasil e pelo Paraguai. 
 

Iven Iven S.A. 
 

Kilovolt ou kV Unidade equivalente a mil Volts. 
 

Kilowatt ou kW Unidade equivalente a mil Watts. 
 

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

Lei das Sociedades por Ações Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. 
 

Lei de Concessões Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, conforme alterada. 
 

Lei do Novo Modelo do Setor 
Elétrico 

Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, e sua regulamentação 
posterior. 
 

Lei do Setor Elétrico Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, conforme alterada. 
 

MAE Mercado Atacadista de Energia Elétrica. 
 

Magistra Magistra Participações S.A. 
 

Megawatt ou MW Unidade equivalente a um milhão de Watts. 
 

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

Megavolt Ampére ou MVA Unidade equivalente a 1 milhão de Volts Ampére. 
 

MME Ministério das Minas e Energia. 
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Naturatins Instituto Natureza do Tocantins 
Ochola Ochola Participações Ltda., cuja denominação será futuramente 

alterada para Pantanal Energética Ltda. 
 

ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico. 
 

Opção de Ações Adicionais Opção outorgada pela Companhia aos Coordenadores a ser 
exercida pelo Coordenador Líder por decisão conjunta dos 
Coordenadores, de distribuição de lote suplementar de até 
3.624.150 ações ordinárias de emissão da Companhia, equivalente 
a até 15% das Ações inicialmente ofertadas, excluídas as Ações 
decorrentes da Capitalização, nas mesmas condições e preço das 
Ações inicialmente ofertadas. Essas ações serão destinadas a 
atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser 
constatado no decorrer da Oferta. A Opção de Ações Adicionais 
poderá ser exercida no prazo de até 30 dias, a contar da data da 
publicação do anúncio de início da distribuição pública. 
 

Pactual Banco Pactual S.A. 
 

País República Federativa do Brasil. 
 

Pequenas Centrais Hidrelétricas 
ou PCH 

Usinas hidrelétricas com capacidade instalada entre 1 MW e 30 
MW que atendam aos requisitos estabelecidos pela Resolução 
ANEEL 652, de 9 de dezembro de 2003. 
 

Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. 
 

PIS Programa de Integração Social 
 

Poder Concedente Governo Federal. 
 

Princípios Contábeis Brasileiros Práticas contábeis geralmente aceitas no Brasil, conforme 
estabelecidos na Lei das Sociedades por Ações, nas normas e 
regulamentos editados pela CVM, e nos boletins técnicos 
publicados pelo IBRACON. 
 

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

Rule 144-A e Regulation S Rule 144-A e Regulation S, ambas editadas pela SEC no âmbito do 
Securities Act de 1933. 
 

Santander Banco Santander Brasil S.A. 
 

SEAMA Secretaria do Estado (ES) de Meio Ambiente e de Recursos 
Hídricos 

SEC Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da 
América. 
 

Securities Act Securities Act de 1933 dos Estados Unidos da América, legislação 
que regula operações de mercado de capitais, conforme alterada. 
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Sistema Interligado Sistema Elétrico Interligado Nacional. 

 
TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. 

 
TUST Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão. 

 
Unibanco Unibanco – União de Banco Brasileiros S.A. 

 
Usina de Lajeado Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães, localizada no Rio 

Tocantins, no Estado do Tocantins. 
 

Usina Hidrelétrica ou UHE Unidade geradora que transforma energia potencial da água 
acumulada no reservatório em eletricidade. 
 

Usina Termelétrica  Unidade de geração que utiliza a energia térmica proveniente da 
queima de combustível, tais como: carvão, óleo, gás natural, 
diesel e outro hidrocarbono como fonte de energia para 
impulsionar o gerador de eletricidade. 
 

Volt A unidade básica de tensão de energia elétrica. 
 

Watt A unidade básica de potência de energia elétrica. 
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INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA 
 
 
COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 
 
Conforme ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 29 de abril de 2005, a 
composição de nosso capital social é a seguinte: 

 
Capital Social 

Espécie e Classe Quantidade Valor (R$)  
Ordinárias 100.009.232 2.012.583.258,12 
Total 100.009.232 2.012.583.258,12 

 
Do total de ações ordinárias representativas do nosso capital social, 1.011.966 ações 
ordinárias não se encontram integralizadas. Nossas ações ordinárias não possuem valor 
nominal, de modo que o valor atribuído às ações acima corresponde ao valor do nosso capital 
social. 

 
Após a conclusão da Oferta, a composição do nosso capital social será a seguinte: 
 

Capital Social 

Espécie e Classe Quantidade1 Valor (R$)2 
Ordinárias [�] [�] 
Total [�] [�] 

1 Considerando a colocação total da quantidade de Ações, sem levar em conta o 
exercício da Opção de Ações Adicionais. 
2 As ações não têm valor nominal. Assim sendo, o valor atribuído às ações 
corresponde ao valor proporcional representativo no capital social da Companhia. 

 
O quadro abaixo indica a quantidade de ações detidas por nossos acionistas titulares de mais 
de 5% de nossas ações e outros acionistas relevantes, na data deste Prospecto, e após a 
conclusão da Oferta: 

 
Ações Ordinárias Atuais Ações Ordinárias após a Oferta1 Acionistas 
Ações (%) Ações (%) 

Energias de Portugal2 24.697.551 24,70 [�] [�] 
Balwerk Consultadoria Econômica e 
Participações, Sociedade Unipessoal 23.545.820 23,54 [�] [�] 

Electricidade de Portugal 
Internacional, SGPS, AS 19.653.449 19,65 [�] [�] 

Wisteria Holdings LLC 7.020.948 7,02 [�] [�] 
GTD Participações S.A 2.661.631 2,66 [�] [�] 
Empresa Electrica Pilmaiquen S.A. 2.278.287 2,28 [�] [�] 
Tesouraria 24.935 0,02 [�] [�] 
Conselheiros e Diretores3 152  [�] [�] 
Outros 15.168.709 15,17 [�] [�] 
Total 100.009.232 100,00 [�] [�] 

1 Considerando a subscrição total da quantidade inicial de Ações ofertadas na distribuição primária, sem o 
exercício da Opção de Ações Adicionais. 
2 Do total de ações detidas pela Energias de Portugal, 1.011.966 ações ainda não foram integralizadas. A 
Energias de Portugal pretende promover a integralização dessas ações antes da realização da Oferta, mediante 
a capitalização de créditos detidos pela sua controlada EDP ISL contra a Energias do Brasil, no valor de 
R$29,0 milhões (vide Seção “Composição do Capital Social”). 
3 Representa participação inferior a 0,01%. 

 
Para mais detalhes sobre a composição de nosso capital social, inclusive sobre nossos 
acionistas com participações relevantes, vide Seção “Composição do Capital Social”. 
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CARACTERÍSTICAS E PRAZOS DA OFERTA 
 
Descrição da Oferta 
 
A Oferta compreende uma distribuição pública primária de 24.161.000 Ações, bem como a 
quantidade de ações ordinárias, que corresponder à divisão de R$ 670.000.000,00 pelo Preço 
por Ação (definido abaixo), desconsiderada eventual fração de ação (“Oferta Primária” ou 
“Ações da Oferta Primária”), a serem emitidas pela Companhia, com a exclusão do direito de 
preferência dos seus atuais acionistas, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu 
Estatuto Social.  
 
Poderão ainda ser objeto da Oferta, ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor 
nominal, de titularidade de acionistas não controladores da Companhia que receberam ações 
de emissão da Companhia diretamente em decorrência da reorganização societária (a 
"Reorganização") aprovada pelas assembléias gerais de acionistas da Companhia, da 
Bandeirante Energia S.A. (“Bandeirante”), da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. – Escelsa 
(“Escelsa”), da Magistra Participações S.A., da Iven S.A. (“Iven”) e da Empresa Energética 
de Mato Grosso do Sul S.A. – Enersul (“Enersul”) realizadas em 29 de abril de 2005 (a "Data 
da Reorganização"), objeto dos avisos aos acionistas (“Avisos”) publicados no jornal Valor 
Econômico em 2 e 13 de maio de 2005 por Bandeirante, Escelsa, Enersul e Iven (os 
“Acionistas Minoritários da Reorganização”) que venham a aderir à distribuição (os 
“Acionistas Vendedores”), nas condições descritas abaixo (a "Oferta Secundária") ("Ações 
Objeto da Oferta Secundária" e, quando em conjunto com as Ações Objeto da Oferta 
Primária, as “Ações”). Caso nenhum Acionista Minoritário da Reorganização venha a aderir à 
Oferta Secundária, de acordo com as condições expostas abaixo, será realizada apenas a 
Oferta Primária.  
 
Serão também realizados simultaneamente esforços de venda das Ações no exterior, visando 
colocação junto a investidores institucionais qualificados, residentes no exterior e que 
invistam no Brasil e sejam registrados na CVM, nos termos previstos na Resolução do 
Conselho Monetário Nacional nº 2.689, de 26 de janeiro de 2000, conforme alterada 
(“Resolução 2.689”), e na Instrução CVM nº 325, de 27 de janeiro de 2000, conforme alterada 
(“Instrução CVM 325”) ("Investidores Institucionais Estrangeiros"), em conformidade com 
isenções estabelecidas de acordo com o Securities Act of 1933, tal como alterado, dos Estados 
Unidos da América ("Securities Act"), sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção 
de qualquer registro de distribuição e colocação das Ações no exterior, inclusive perante a 
Securities and Exchange Commission (“SEC”) dos Estados Unidos da América. 
 
A Oferta será coordenada pelo Banco UBS S.A. (o “Banco UBS” ou o “Coordenador Líder”), 
pelo Banco Itaú BBA S.A. (o “Banco Itaú BBA”) e pelo Banco Pactual S.A. (o “Banco 
Pactual” e, em conjunto com o Banco UBS e o Banco Itaú BBA, os “Coordenadores”). Para a 
realização do esforço de venda das Ações no exterior, conforme descrito acima. Para tanto, a 
Companhia contratou UBS Securities LLC, Itaú Securities Inc. e Pactual Capital Corporation 
(os "Agentes de Colocação Internacionais") para realizar, exclusivamente no exterior, 
esforços de venda das Ações junto a Investidores Institucionais Estrangeiros, a serem 
empreendidos nos Estados Unidos da América, em conformidade com o Securities Act, e nos 
demais países que não os Estados Unidos da América ou o Brasil, de acordo com a legislação 
vigente no país de domicílio de cada investidor, e em conformidade com os procedimentos 
previstos no Regulamento S do Securities Act, nos termos do previsto no International 
Agency Agreement a ser celebrado entre a Companhia e os referidos Agentes de Colocação 
Internacionais. Estes esforços serão realizados somente por meio do Preliminary Offering 
Memorandum, emitido na mesma data deste Prospecto Preliminar. Nenhuma oferta de Ações 
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nos Estados Unidos da América está sendo realizada com base neste Prospecto Preliminar. 
Não foi feito nenhum registro das Ações na SEC, e as Ações não poderão ser objeto de ofertas 
nos Estados Unidos da América ou a pessoas consideradas U.S. persons conforme definido no 
Regulamento S do Securities Act, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma 
isenção de registro do Securities Act.  Este Prospecto Preliminar não deve ser enviado para os 
Estados Unidos da América ou para uma pessoa residente ou domiciliada nos Estados Unidos 
da América. As Ações que forem objeto de esforços de venda no exterior pelos Agentes de 
Colocação Internacionais, junto a Investidores Institucionais Estrangeiros serão 
obrigatoriamente subscritas e/ou adquiridas, pagas e liquidadas no Brasil, junto aos 
Coordenadores. 
 
O montante de Ações Objeto da Oferta Primária poderá, no prazo de até 31 (trinta e um) dias 
a contar da data do Contrato de Distribuição, inclusive, ser acrescido de até 3.624.150 ações 
de emissão da Companhia (as "Ações Adicionais"), com a finalidade exclusiva de atender a 
um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta, com o 
conseqüente aumento do número de ações a serem ofertadas na Oferta Primária (a "Opção de 
Ações Adicionais"). O referido acréscimo será representado por uma opção de distribuição de 
lote suplementar, nos termos do Artigo 24 da Instrução CVM 400, sendo que para tal fim 
concedida pela Companhia aos Coordenadores, que poderá ser exercida pelo Coordenador 
Líder por decisão conjunta dos Coordenadores, no prazo de até 31 (trinta e um) dias a contar 
da data do Contrato de Distribuição. 
 
A Companhia compromete-se a permitir a realização da Oferta Secundária pelos Acionistas 
Minoritários da Reorganização que manifestarem sua intenção de alienar, no âmbito da 
Oferta, ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade, por meio de adesão à 
Oferta Secundária, conforme abaixo descrito. Para essa finalidade, será utilizado o mecanismo 
previsto no Artigo 14, § 2º, da Instrução CVM 400, para aumentar a quantidade de Ações 
objeto da Oferta até o limite de 20% da quantidade de Ações Objeto da Oferta Primária, 
excluídas as Ações decorrentes da Capitalização e as Ações Adicionais, conforme definidas 
abaixo. 
 
Caso a quantidade de Ações Objeto da Oferta Secundária seja inferior à quantidade 
correspondente a 20% da quantidade de Ações Objeto da Oferta Primária, excluídas as Ações 
decorrentes da Capitalização e as Ações Adicionais, conforme definidos abaixo, a quantidade 
de Ações ofertadas poderá, a critério da Companhia e dos Coordenadores em conjunto, ser 
ainda aumentada com ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia, com fundamento no 
mesmo Artigo 14, § 2º, da Instrução CVM 400, no montante equivalente à diferença entre o 
montante de Ações Objeto da Oferta Secundária e o referido limite. 
 
As Ações ofertadas mediante a utilização do mecanismo previsto no Artigo 14, § 2º, da 
Instrução CVM 400 também serão objeto de garantia firme, nos termos do Contrato de 
Distribuição. 
 
As ações de emissão das controladas da Companhia, Bandeirante, Escelsa, Enersul e Iven, 
objeto da Reorganização, deverão continuar a ser negociadas na BOVESPA até a véspera da 
data prevista para a publicação do Anúncio de Início, inclusive, que se estima ser o dia 12 de 
julho de 2005, e que as ações ordinárias de emissão da Companhia deverão passar a ser 
negociadas na BOVESPA somente a partir da data de publicação do Anúncio de Início da 
Oferta, que se estima ser dia 13 de julho de 2005. A Companhia, os Coordenadores, 
Coordenadores Contratados (conforme definidos abaixo) e Corretoras Consorciadas 
(conforme definidas abaixo) esclarecem que, conforme o Avisos devem ser observadas as 
seguintes relações de troca:  
 
 



 
 
 

 16

Companhia Relação de Troca (*) 
Iven 
Energias do Brasil 

0,036036342 

(*) Quantidade de ações ordinárias da Energias do Brasil 
que serão recebidas por cada ação de emissão da Iven. 

 
Companhia Relação de Troca (*) 
Enersul 
Escelsa 

0,000071660 

(*) Quantidade de ações ordinárias da Escelsa que serão 
recebidas por cada ação de emissão da Enersul. 

 
Companhia Relação de Troca (*) 
Bandeirante 
Energias do Brasil 

0,000945248 

(*) Quantidade de ações ordinárias da Energias do Brasil 
que serão recebidas por cada ação de emissão da 
Bandeirante. 

 
Companhia Relação de Troca (*) 
Escelsa 
Energias do Brasil 

8,699647784 

(*) Quantidade de ações ordinárias da Energias do Brasil 
que serão recebidas por cada ação de emissão da Escelsa. 

 
 
QUANTIDADE, VALOR, CLASSE E ESPÉCIE DOS VALORES MOBILIÁRIOS 

 
Na hipótese de não haver exercício da Opção de Ações Adicionais: 

 
Ações Quantidade Preço de Distribuição  

por Ação (R$) 
Montante  
(R$) 

Recursos Líquidos  
(R$) 

Ordinárias Distribuição Primária     
Aumento de Capital [•] [•] [•] [•] 
     
Ordinárias Distribuição Secundária     
     
Acionistas Vendedores [•] [•] [•] [•] 
Total [•] [•] [•] [•] 

 
Na hipótese de haver exercício integral da Opção de Ações Adicionais: 
 

Ações Quantidade Preço de Distribuição  
por Ação (R$) 

Montante  
(R$) 

Recursos Líquidos  
(R$) 

Ordinárias – Distribuição Primária     
Aumento de Capital [•] [•] [•] [•] 
     
Ordinárias Distribuição Secundária     
     
Acionistas Vendedores [•] [•] [•] [•] 
Total [•] [•] [•] [•] 

 
 
PREÇO DE EMISSÃO/VENDA 
 
Estima-se que o preço de emissão/venda por Ação estará situado entre R$22,00 e R$28,00, 
podendo, no entanto, ser eventualmente fixado acima ou abaixo desta faixa indicativa. O 
preço de emissão/venda por Ação (“Preço por Ação”) será fixado após (i) a efetivação dos 
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Pedidos de Reserva (conforme definidos abaixo) nos Períodos de Reserva (conforme 
definidos abaixo); e (ii) a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento 
(“Procedimento de Bookbuilding”), realizado pelos Coordenadores, em conformidade com o 
artigo 44 da Instrução CVM 400, em consonância com o disposto no artigo 170, parágrafo 1º, 
inciso III da Lei das Sociedades por Ações. 
 
O Preço por Ação será aprovado por nosso Conselho de Administração antes da concessão do 
registro da Oferta pela CVM. 
 
A escolha do critério de preço de mercado para a determinação do Preço por Ação é 
devidamente justificada, tendo em vista que tal preço não promoverá diluição injustificada 
dos atuais acionistas da Companhia e que as Ações serão distribuídas por meio de oferta 
pública, em que o valor de mercado das Ações emitidas será aferido com a realização do 
Procedimento de Bookbuilding, o qual refletirá o valor pelo qual os investidores apresentaram 
suas intenções de aquisição das Ações no contexto da Oferta.  
 
Os Acionistas e os Investidores Não-Institucionais que efetuarem Pedidos de Reserva 
(conforme definidos abaixo) e, os Acionistas Minoritários da Reorganização que efetuarem 
Pedidos de Adesão à Oferta Secundária (conforme definidos abaixo) não participarão do 
Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de determinação do 
Preço por Ação. 
 
A seguir são apresentados o Preço por Ação e os montantes das comissões e dos recursos 
líquidos a serem recebidos pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores: 
 

 Preço 
(R$) 

Comissões1 
(R$) 

Recursos Líquidos para a 
Companhia1 (R$) 

Recursos Líquidos para os Acionistas 
Vendedores1 (R$) 

Por Ação 
Ordinária 

[•] [•] [•] [•] 

1 Considerando a colocação integral da quantidade de Ações, sem levar em conta o exercício da Opção de Ações 
Adicionais e sem a dedução das despesas incorridas pelo Acionista Vendedor. 
 
 
CUSTOS DE DISTRIBUIÇÃO 
 
O quadro a seguir apresenta a descrição dos custos de distribuição relativos à Oferta: 
 

Comissões e taxa Valor 
R$ 

% Em Relação ao  
Valor Total da Oferta 

Comissão de Coordenação [•] [•] 
   
Comissão de Garantia Firme [•] [•] 
Comissão de Originação [•] [•] 
Total de Comissões [•] [•] 
Despesa de registro na CVM [•] [•] 
Outras Despesas1 [•] [•] 
Total2 [•] [•] 

1 Custos estimados com advogados, auditores, consultores e publicidade da Oferta. 
2 Sem levar em consideração o exercício da Opção de Ações Adicionais 

 
 
APROVAÇÕES SOCIETÁRIAS 
 
A autorização para realização do aumento do nosso capital social, a realização da Oferta 
Primária das Ações, a exclusão do direito de preferência dos nossos atuais acionistas na 
subscrição das Ações na Oferta Primária e a determinação da quantidade de Ações a serem 
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emitidas foram aprovadas em reunião de nosso Conselho de Administração realizada em 13 
de junho de 2005. 
 
O aumento de capital e a correspondente fixação do Preço por Ação foram aprovados por 
nosso Conselho de Administração em reunião realizada em [•]. 
 
 
CAPITAL SOCIAL 
 
A totalidade do valor de emissão das Ações da Oferta Primária será alocada à conta de capital 
social da Companhia. 

 
 

PÚBLICO ALVO E PROCEDIMENTOS DA OFERTA 
 
Aspectos Gerais 
 
Após a concessão do competente registro pela CVM, a Oferta Primária e, se for o caso, a 
Oferta Secundária serão realizadas pelos Coordenadores em conformidade com os 
procedimentos descritos abaixo. A data de início da Oferta será divulgada mediante a 
publicação do Anúncio de Início da Oferta, em conformidade com o previsto no § Único do 
Artigo 52 da Instrução CVM 400. 
 
Os Coordenadores terão o prazo de até 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de 
publicação do Anúncio de Início da Oferta, para efetuar a colocação das Ações (o "Período de 
Colocação"). A liquidação física e financeira da Oferta está prevista para ser realizada no 
último dia do Período de Colocação (a "Data de Liquidação"). 
 
O prazo de distribuição das Ações é de até 6 (seis) meses contados a partir da data de 
publicação do Anúncio de Início da Oferta ou até a data da publicação do Anúncio de 
Encerramento de Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão 
da Companhia (o "Anúncio de Encerramento da Oferta"), o que ocorrer primeiro (“Prazo de 
Distribuição”), conforme previsto no Artigo 18 da Instrução CVM nº 400. Não serão 
negociados recibos de subscrição de ações durante o Prazo de Distribuição. 
 
Coordenadores, Coordenadores Contratados e Corretoras Consorciadas 
 
Os Coordenadores e as instituições financeiras que aderirem ao Contrato de Distribuição por 
meio da celebração de Termos de Adesão ao Contrato de Distribuição com os Coordenadores 
(os "Coordenadores Contratados") realizarão a colocação das Ações (a) junto à EDP – 
Energias de Portugal, S.A., acionista controladora da Companhia, e aos acionistas da 
Companhia por ela controlados ("Acionistas Controladores") e aos demais acionistas da 
Companhia em 17 de junho de 2005, incluindo os detentores de posições acionárias na 
Bandeirante, na Escelsa, na Enersul e na Iven, conforme as posições de custódia na 
Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (“CBLC”) verificadas após a liquidação em 
22 de junho de 2005, das operações efetuadas até o pregão da BOVESPA de 17 de junho de 
2005, inclusive, e conforme as posições de custódia na instituição financeira depositária das 
ações verificadas em 17 de junho de 2005, que venham a realizar Pedido de Reserva, 
conforme abaixo definido ("Acionistas Não Controladores" e, em conjunto com os Acionistas 
Controladores, "Acionistas"), (“Oferta Prioritária aos Acionistas”); (b) junto a investidores 
pessoas físicas e jurídicas, acionistas da Companhia ou não, que não sejam considerados 
investidores institucionais, bem como junto aos empregados da Companhia e de suas 
controladas ("Empregados") e clubes de investimento registrados na BOVESPA, nos termos 
da regulamentação em vigor, que venham a realizar Pedido de Reserva (respectivamente, 
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"Investidores Não Institucionais" e “Oferta Não Institucional”); e (c) junto a investidores 
institucionais, acionistas da Companhia ou não, assim considerados, para os fins da presente 
Oferta, pessoas físicas, jurídicas, clubes de investimento e outras entidades com relação a 
ordens específicas referentes a valores que excederem o limite de aplicação de R$300.000,00 
(trezentos mil reais), fundos de investimento, fundos de pensão, entidades administradoras de 
recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil, seguradoras, entidades de previdência privada e de capitalização, 
Investidores Institucionais Estrangeiros e outros investidores institucionais (respectivamente, 
"Investidores Institucionais" e “Oferta Institucional”). Serão considerados, ainda, Investidores 
Institucionais, para os fins da presente Oferta, os Acionistas Vendedores que vendam Ações 
no âmbito da Oferta Secundária, acima do limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 
 
Adicionalmente, poderão participar da Oferta as sociedades corretoras membros da 
BOVESPA que aderirem ao Contrato de Distribuição por meio da celebração de Termos de 
Adesão ao Contrato de Distribuição com os Coordenadores (as "Corretoras Consorciadas"), 
exclusivamente para a colocação de Ações junto a Investidores Não Institucionais e 
Acionistas. 
 
Os Coordenadores, com a expressa anuência da Companhia, elaboraram plano de distribuição 
das Ações, nos termos do § 3º do Artigo 33 da Instrução CVM 400, o qual leva em conta suas 
relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica dos 
Coordenadores e da Companhia, observado que os Coordenadores deverão assegurar a 
adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes, bem como o tratamento justo e 
eqüitativo aos investidores. 
 
Períodos de Reserva 
 
De 27 de junho de 2005 até 06 de julho de 2005, inclusive, ou até data posterior, se assim 
determinado e divulgado pelos Coordenadores ("Período de Reserva para Acionistas"), os 
Acionistas poderão realizar pedidos de reserva mediante o preenchimento de formulário 
específico ("Pedido de Reserva"), tendo como objetivo a subscrição e/ou aquisição de ações 
nas condições descritas abaixo.  
 
De 27 de junho de 2005 até 11 de julho de 2005, inclusive, ou até data posterior, se assim 
determinado e divulgado pelos Coordenadores ("Período de Reserva para Investidores Não 
Institucionais" e, quando em conjunto com o Período de Reserva para Acionistas, “Períodos 
de Reserva”), os Investidores Não Institucionais poderão realizar Pedidos de Reserva, tendo 
como objetivo a subscrição e/ou aquisição de ações nas condições descritas abaixo.  
 
Os Pedidos de Reserva deverão ser realizados junto às dependências dos Coordenadores, 
Coordenadores Contratados ou Corretoras Consorciadas indicadas abaixo. 
 
Os Acionistas que não forem investidores institucionais e que forem pessoas vinculadas à 
Oferta, nos termos do Artigo 55 da Instrução CVM 400 ("Pessoas Vinculadas") e os 
Investidores Não Institucionais que forem Pessoas Vinculadas e/ou Empregados deverão 
efetuar os seus Pedidos de Reserva necessariamente até 1º de julho de 2005 ("Término 
Antecipado do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas e Empregados"). 
 
 
Oferta Prioritária aos Acionistas 
 
A quantidade de Ações objeto da Oferta que corresponder à divisão de R$ 986.882.529,11 
(novecentos e oitenta e seis milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e vinte e nove 
reais e onze centavos) pelo Preço por Ação, desconsiderando eventual fração de ação, será 
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destinada prioritariamente à colocação junto aos Acionistas, no âmbito da Oferta Prioritária 
aos Acionistas, observados os respectivos Limites Máximos de Subscrição de Ações, 
conforme abaixo definido. 
 
Será assegurada a cada um dos Acionistas que fizer Pedido de Reserva, observado o disposto 
no Artigo 55 da Instrução CVM 400, a subscrição de Ações em quantidade equivalente ao 
resultado da divisão do valor financeiro dos seus Pedidos de Reserva pelo Preço por Ação, 
conforme abaixo definido, limitada à quantidade de Ações objeto da Oferta Prioritária aos 
Acionistas que corresponder à proporção da sua participação no capital social da Companhia, 
considerando as suas posições acionárias na Bandeirante, na Escelsa, na Enersul e na Iven, 
segundo as relações de troca de ações indicadas acima, e o mecanismo de recomposição de 
frações acionárias indicado no Aviso aos Acionistas publicado no jornal Valor Econômico em 
2 de maio de 2005, conforme as suas posições de custódia na CBLC, verificadas após a 
liquidação em 22 de junho de 2005, das operações efetuadas até o pregão da BOVESPA de 17 
de junho de 2005, inclusive, e conforme as suas posições de custódia na instituição financeira 
depositária das respectivas ações verificadas em 17 de junho de 2005, desconsiderando-se as 
frações de ações ("Limite Máximo de Subscrição de Ações"), desde que os Acionistas, ao 
fazerem seus Pedidos de Reserva, não o condicionem a um preço máximo por Ação ou, caso 
o façam, o preço máximo por Ação condicionante seja igual ou superior ao Preço por Ação, 
conforme abaixo definido.  
 
O Acionista que desejar adquirir Ações no âmbito da Oferta em quantidade superior ao seu 
Limite Máximo de Subscrição de Ações poderá fazê-lo, indicando no seu Pedido de Reserva 
o valor financeiro total que pretende investir. O valor do Pedido de Reserva que exceder o 
Limite Máximo de Subscrição de Ações em montante inferior a R$ 1.000,00 (hum mil reais) 
será automaticamente desconsiderado. O valor do Pedido de Reserva que exceder o Limite 
Máximo de Subscrição de Ações em montante igual ou superior a R$ 1.000,00 (hum mil 
reais), limitado ao valor a ser integralizado exclusivamente em moeda corrente nacional, será 
considerado no âmbito da Oferta Não Institucional até o limite de aplicação estabelecido 
acima, observado, ainda, no caso dos Acionistas que sejam Empregados e optem pelo 
tratamento prioritário aos Empregados mediante financiamento, descrito abaixo, a concessão 
do financiamento ali descrito. O valor do Pedido de Reserva que, tendo excedido o Limite 
Máximo de Subscrição de Ações, exceder o limite de aplicação estabelecido acima, será 
automaticamente desconsiderado. 
 
Os Acionistas deverão realizar a subscrição e integralização de Ações mediante pagamento à 
vista, em moeda corrente nacional ou em créditos líquidos e certos existentes contra a 
Companhia e devidamente habilitados pela Companhia (“Créditos Habilitados”). Para ter 
créditos habilitados pela Companhia, o Acionista deverá dirigir-se à sede da Companhia, até 
às 13:00 horas do dia 1º de julho de 2005, e obter declaração por escrito da Companhia sobre 
a existência, o valor, a liquidez e a certeza dos créditos existentes contra a Companhia que o 
Acionista desejar utilizar na integralização de Ações (“Declaração de Habilitação de 
Créditos”). 

 

De modo a subscrever seus Limites Máximos de Subscrição de Ações, os Acionistas 
Controladores comprometeram-se, perante os Coordenadores, a efetivar Pedidos de Reserva 
no valor total de R$ 670.000.000,00 (seiscentos e setenta milhões de reais) ao Preço por 
Ação, conforme abaixo definido (“Capitalização”), sem condicioná-los a um preço máximo 
por Ação, a ser pago em créditos líquidos e certos existentes contra a Companhia, em 
decorrência da assunção, pela Companhia, de parcela da dívida representada pelas 10% 
Senior Notes emitidas pela Escelsa e com vencimento no ano de 2007, a serem habilitados 
pela Companhia. A assunção, pela Companhia, de parcela da dívida representada pelas 10% 
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Senior Notes, conforme o descrito acima, foi preliminarmente aprovada pela ANEEL, estando 
tal aprovação sujeita a confirmação. 
 
Não há valor mínimo exigido para a efetivação de Pedido de Reserva pelos Acionistas, nem 
tampouco há exigência de depósito prévio do valor do investimento pretendido como 
condição de eficácia para a efetivação do Pedido de Reserva. Pedidos de Reserva serão 
efetuados por Acionistas de maneira irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto no item 
(h) abaixo, observadas as condições do próprio instrumento de Pedido de Reserva, mediante 
seu preenchimento, de acordo com as seguintes condições: 

 
(a) Cada um dos Acionistas poderá efetuar Pedidos de Reserva junto a apenas um 
Coordenador, Coordenador Contratado ou Corretora Consorciada; 
 
(b) Observado o Limite Máximo de Subscrição de Ações, ao efetivar Pedidos de 
Reserva, o Acionista deverá informar o valor que pretende investir e, se desejar 
integralizar Ações com Créditos Habilitados, total ou parcialmente, entregar a 
respectiva Declaração de Habilitação de Créditos, discriminando, no Pedido de 
Reserva, o valor dos Créditos Habilitados. Serão aceitos apenas Pedidos de Reserva 
realizados em valores financeiros e não em quantidades de Ações; 
 
(c) Recomenda-se aos Acionistas verificar com a Corretora Consorciada de sua 
preferência, antes de realizar seu Pedido de Reserva, se esta, a seu exclusivo critério, 
exigirá a manutenção de recursos em conta de investimento aberta e/ou mantida junto 
à mesma, para fins de garantia do Pedido de Reserva efetuado;  
 
(d) Qualquer Pedido de Reserva efetuado por Acionista que não seja Investidor 
Institucional e que seja Pessoa Vinculada após o Término Antecipado do Período de 
Reserva para Pessoas Vinculadas e Empregados será cancelado pelo Coordenador, 
Coordenador Contratado ou Corretora Consorciada que houver recebido o respectivo 
Pedido de Reserva, na eventualidade de haver excesso de demanda superior em um 
terço à quantidade de Ações ofertadas, excluídas as Ações Adicionais, nos termos do 
Artigo 55 da Instrução CVM 400; 
 
(e) Após a concessão do(s) registro(s) para a Oferta pela CVM, serão informados a 
cada um dos Acionistas, pelo Coordenador, Coordenador Contratado ou Corretora 
Consorciada que houver recebido o respectivo Pedido de Reserva, até às 16:00 horas 
do dia útil seguinte à data de publicação do Anúncio de Início da Oferta, por meio de 
mensagem enviada ao endereço eletrônico fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua 
ausência, por telefone ou correspondência, a quantidade de ações subscritas, o valor 
de investimento do Acionista e o valor a ser pago pelo Acionista em moeda corrente 
nacional; 
 
(f) Na Data de Liquidação da Oferta, cada um dos Acionistas deverá efetuar o 
pagamento do valor a ser pago em moeda corrente nacional mencionado no item (e) 
acima junto ao Coordenador, Coordenador Contratado ou Corretora Consorciada que 
houver recebido os respectivos Pedidos de Reserva, em recursos imediatamente 
disponíveis, até às 10:30 horas, e cada um dos Coordenadores, Coordenadores 
Contratados ou Corretoras Consorciadas entregará a cada um dos Acionistas que com 
ele tiver efetuado Pedido de Reserva e que tiver efetuado o referido pagamento a 
quantidade de Ações objeto dos respectivos Pedidos de Reserva, até às 16:30 horas;  
 
(g) Observado o disposto acima, notadamente o Limite Máximo de Subscrição de 
Ações, será assegurado o atendimento integral da totalidade dos Pedidos de Reserva 
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dos Acionistas e, portanto, não será realizado rateio entre os Acionistas no âmbito da 
Oferta Prioritária aos Acionistas; 
 
(h) Exclusivamente na hipótese de ser verificada divergência relevante entre as 
informações constantes do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere 
substancialmente o risco assumido pelo Acionista ou a sua decisão de investimento, 
poderá referido Acionista desistir do seu respectivo Pedido de Reserva após o início 
do Período de Colocação, sem nenhum ônus para o Acionista. Nesta hipótese, o 
Acionista deverá informar, por escrito, sua decisão de desistência do seu respectivo 
Pedido de Reserva ao Coordenador, Coordenador Contratado ou Corretora 
Consorciada junto ao qual tiver efetuado Pedido de Reserva, até às 15:00 horas do dia 
útil seguinte à data de publicação do Anúncio de Início. Caso o Acionista não 
informe, por escrito, sua decisão de desistência do Pedido de Reserva no prazo 
mencionado acima, deverá efetuar o pagamento, em conformidade com os termos e 
no prazo previsto no respectivo Pedido de Reserva; e  
 
(i) Na hipótese de não haver a conclusão da Oferta, ou na hipótese de resilição do 
Contrato de Distribuição, os Pedidos de Reserva serão automaticamente cancelados e 
cada um dos Coordenadores, Coordenadores Contratados e Corretoras Consorciadas 
comunicará o cancelamento da Oferta, inclusive por meio de publicação de aviso ao 
mercado, aos Acionistas que tiverem efetuado Pedido de Reserva junto a tal 
Coordenador, Coordenador Contratado ou Corretora Consorciada. 

 
Cada um dos Acionistas que optar pela integralização de ações com Créditos Habilitados, 
total ou parcialmente, terá dado à Companhia, no ato da entrega das ações ao Acionista, de 
acordo com os procedimentos descritos acima, a mais ampla, geral e irrestrita quitação com 
relação aos Créditos Habilitados utilizados, os quais serão assim automaticamente extintos. 
 
Os Coordenadores, Coordenadores Contratados e Corretoras Consorciadas somente atenderão 
aos Pedidos de Reserva feitos por Acionistas titulares de conta corrente bancária ou de conta 
de investimento neles aberta ou mantida pelo respectivo Acionista, observado em relação aos 
Acionistas que sejam Empregados e optem pelo tratamento prioritário aos Empregados 
mediante financiamento, o descrito abaixo. 
 
Os Coordenadores cancelarão Pedidos de Reserva de Acionistas (a) que se qualifiquem como 
Acionistas Minoritários da Reorganização e tenham efetuado Pedido de Adesão à Oferta 
Secundária (conforme abaixo definido) no âmbito da Oferta; ou (b) cuja participação na 
Oferta Prioritária aos Acionistas, sem um registro específico sob jurisdição estrangeira, 
inclusive sob o Securities Act, acarretaria uma violação das leis de tal jurisdição. Não será 
realizado nenhum registro da Oferta Prioritária aos Acionistas, das Ações Objeto da Oferta 
Prioritária aos Acionistas ou do direito de adquirir Ações na Oferta Prioritária aos Acionistas 
na SEC. As Ações Objeto da Oferta Prioritária aos Acionistas e o direito de adquirir Ações na 
Oferta Prioritária aos Acionistas não poderão ser objeto de ofertas nos Estados Unidos da 
América ou a pessoas consideradas U.S. persons conforme definido na Regulation S do 
Securities Act, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção de registro do 
Securities Act. Os representantes no Brasil dos acionistas da Companhia residentes ou 
domiciliados nos Estados Unidos da América que detêm ações emitidas pela Companhia no 
Brasil segundo as normas da Resolução 2.689 e da Instrução CVM 325 não devem enviar 
cópias deste Prospecto Preliminar para esses acionistas nos Estados Unidos da América. 
 
As Ações que eventualmente remanescerem após o atendimento prioritário dos Acionistas 
serão destinadas a Investidores Institucionais. 
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Oferta Não Institucional 
 
O montante mínimo de 10% das Ações da Oferta, sem considerar o mecanismo de que trata o 
§ 2º do Artigo 14 da Instrução CVM 400 e as Ações Adicionais e, ainda, excluídas as ações 
subscritas pelos Acionistas no âmbito da Oferta Prioritária aos Acionistas descrita acima 
(“Ações Objeto da Oferta Não Institucional”), será destinado prioritariamente à colocação 
pública junto a Investidores Não Institucionais. A quantidade de Ações Objeto da Oferta Não 
Institucional que corresponder à divisão de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), pelo 
Preço por Ação (definido no item 4 abaixo), desconsiderada eventual fração de ação, será 
destinada prioritariamente à colocação junto aos Empregados, com atendimento integral de 
suas ordens (“Alocação Prioritária aos Empregados”) colocação essa que será financiada 
pelas respectivas empregadoras de cada funcionário, observado o disposto abaixo. 
 
Os Coordenadores cancelarão Pedidos de Reserva de Investidores Não Institucionais que se 
qualifiquem como Acionistas Minoritários da Reorganização e tenham efetuado Pedido de 
Adesão à Oferta Secundária (conforme abaixo definido) no âmbito da Oferta. 
 
Pedidos de Reserva serão efetuados por Investidores Não Institucionais de maneira 
irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto no item (i) abaixo, observadas as condições do 
próprio instrumento de Pedido de Reserva, mediante seu preenchimento, de acordo com as 
seguintes condições: 
 

(a) Os Investidores Não Institucionais, incluindo os Empregados, interessados 
deverão realizar reservas de ações mediante o preenchimento de Pedidos de Reserva, 
sem necessidade de depósito do valor do investimento pretendido, observado o valor 
mínimo de investimento de R$ 1.000,00 (hum mil reais), o valor máximo de 
investimento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por Investidor Não Institucional. 
Pedidos de Reserva efetuados por Acionista no âmbito da Oferta Prioritária aos 
Acionistas cujo valor exceder o Limite Máximo de Subscrição de Ações do respectivo 
Acionista em valor igual ou superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais) no âmbito da 
Oferta Prioritária aos Acionistas serão considerados no âmbito da Oferta Não 
Institucional pelo valor que exceder o Limite Máximo de Subscrição de Ações do 
respectivo Acionista, limitado ao valor a ser integralizado exclusivamente em moeda 
corrente nacional, conforme o disposto acima, e até o valor máximo de investimento 
aplicável, conforme este item (a). Cada um dos Investidores Não Institucionais, com 
exceção dos Empregados, observado o item (b) abaixo, poderá efetuar Pedidos de 
Reserva junto a apenas um Coordenador, Coordenador Contratado ou Corretora 
Consorciada; 
 
(b) Cada um dos Empregados que, por meio de Pedido de Reserva, optar pela 
Alocação Prioritária aos Empregados mediante financiamento terá atendimento 
integral de sua reserva até o limite de um salário contratual mensal do respectivo 
Empregado, com base nas folhas de pagamentos da Companhia e das suas controladas 
de maio de 2005, mediante financiamento concedido pela respectiva empregadora, 
conforme o disposto abaixo (“Valor Financiado”), pelo Preço por Ação, conforme 
definido abaixo. Caso o Empregado desejar realizar Pedido de Reserva em valor que 
superar o respectivo Valor Financiado (“Valor Não Financiado”), o Empregado 
deverá realizar um segundo Pedido de Reserva que será considerado sem Alocação 
Prioritária aos Empregados ou financiamento. Os Empregados que efetuarem Pedidos 
de Reserva sem optar pela Alocação Prioritária aos Empregados mediante 
financiamento não terão direito à Alocação Prioritária aos Empregados ou 
financiamento e receberão o mesmo tratamento dado aos demais Acionistas ou 
Investidores Não Institucionais, conforme o caso. Os Pedidos de Reserva de 
Empregados sujeitos a Alocação Prioritária aos Empregados deverão ser 
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realizados exclusivamente junto à Itaú Corretora de Valores S.A. (“Itaú 
Corretora”). Os Pedidos de Reserva de Empregados sujeitos aos procedimentos 
gerais da Oferta Não Institucional poderão ser realizados em uma única 
Corretora Consorciada de sua preferência. Os Pedidos de Reserva de 
Empregados somente poderão ser realizados até o Término Antecipado do 
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas e Empregados. 

 
(c) Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais verificar com a Corretora 
Consorciada de sua preferência, antes de realizar seu Pedido de Reserva, se esta, a seu 
exclusivo critério, exigirá a manutenção de recursos em conta de investimento aberta 
e/ou mantida junto à mesma, para fins de garantia do Pedido de Reserva efetuado; 
 
(d) Qualquer Pedido de Reserva efetuado por Investidor Não Institucional que seja 
Pessoa Vinculada após o Término Antecipado do Período de Reserva para Pessoas 
Vinculadas e Empregados será cancelado pelo Coordenador, Coordenador Contratado 
ou Corretora Consorciada que houver recebido o respectivo Pedido de Reserva, na 
eventualidade de haver excesso de demanda superior em um terço à quantidade de 
Ações ofertadas, excluídas as Ações Adicionais, nos termos do Artigo 55 da Instrução 
CVM 400; 
 
(e) Após a concessão do(s) registro(s) para a Oferta pela CVM, a quantidade de Ações 
subscritas ou adquiridas e o respectivo valor de investimento – e, no caso de cada um 
dos Empregados que tiver optado pela Alocação Prioritária aos Empregados mediante 
financiamento, também o Valor Não Financiado das Ações que lhe forem alocadas – 
serão informados a cada um dos Investidores Não Institucionais até às 16:00 horas do 
dia útil seguinte à data de publicação do Anúncio de Início da Oferta pelo 
Coordenador, Coordenador Contratado ou Corretora Consorciada que houver 
recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio de mensagem enviada ao endereço 
eletrônico fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua ausência, por telefone ou 
correspondência; 
 
(f) Na Data de Liquidação da Oferta, cada um dos Investidores Não Institucionais 
deverá efetuar o pagamento do valor indicado no item (e) acima – no caso de cada um 
dos Empregados que tiver optado pela Alocação Prioritária aos Empregados mediante 
financiamento, do Valor Não Financiado das Ações que lhe forem alocadas, 
observado o disposto abaixo – junto ao Coordenador, Coordenador Contratado ou 
Corretora Consorciada que houver recebido os respectivos Pedidos de Reserva, em 
recursos imediatamente disponíveis, até às 10:30 horas, e cada um dos 
Coordenadores, Coordenadores Contratados ou Corretoras Consorciadas entregará a 
cada um dos Investidores Não Institucionais que com ele tiver efetuado Pedido de 
Reserva e que tiver efetuado o referido pagamento a quantidade de Ações 
correspondente à relação entre o valor do investimento pretendido e o Preço por 
Ação, conforme abaixo definido – ressalvada a possibilidade de rateio, conforme o 
previsto no item (h) abaixo. Caso tal relação resulte em fração de ação, o valor do 
investimento será limitado ao valor correspondente ao maior número inteiro de 
Ações; 
 
(g) Caso a quantidade de Ações correspondente à totalidade dos Pedidos de Reserva 
realizados por Investidores Não Institucionais seja igual ou inferior ao montante de 
Ações Objeto da Oferta Não Institucional, não haverá rateio, sendo todos os 
Investidores Não Institucionais integralmente atendidos em todas as suas reservas, e 
eventuais sobras de ações ofertadas a Investidores Não Institucionais serão destinadas 
a Investidores Institucionais, nos termos descritos abaixo; 
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(h) Caso a quantidade de Ações correspondente à totalidade dos Pedidos de Reserva 
realizados por Investidores Não Institucionais seja superior ao montante de Ações 
Objeto da Oferta Não Institucional, cada um dos Empregados que tiver optado pela 
Alocação Prioritária aos Empregados mediante financiamento será integralmente 
atendido até o respectivo Valor Financiado, desconsiderando-se as frações de ações. 
Será realizado o rateio das Ações que não tiverem sido objeto de colocação prioritária 
aos Empregados entre todos os Investidores Não Institucionais, incluindo os 
Empregados que tenham realizado Pedidos de Reserva, não sujeitos a Alocação 
Prioritária aos Empregados, sendo que (i) até o limite de R$4.000,00 (quatro mil 
reais), inclusive, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva de tais Ações 
entre todos os Investidores Não Institucionais, limitada ao valor individual de cada 
um dos Pedidos de Reserva – e, no caso desses Empregados, aos respectivos Valores 
Não Financiados – e à quantidade total de tais Ações; e (ii) uma vez atendido o 
critério descrito no item (i) acima, as Ações destinadas à Oferta Não Institucional 
remanescentes serão rateadas proporcionalmente aos valores dos Pedidos de Reserva 
– no caso desses Empregados, aos respectivos Valores Não Financiados – entre todos 
os Investidores Não Institucionais, desconsiderando-se, entretanto, em ambos os 
casos, as frações de ações;  
 
(i) Exclusivamente na hipótese de ser verificada divergência relevante entre as 
informações constantes do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere 
substancialmente o risco assumido pelo Investidor Não Institucional ou a sua decisão 
de investimento, poderá referido Investidor Não Institucional desistir do seu 
respectivo Pedido de Reserva após o início do Período de Colocação, sem nenhum 
ônus para o Investidor Não Institucional. Nesta hipótese, o Investidor Não 
Institucional deverá informar, por escrito, sua decisão de desistência do seu respectivo 
Pedido de Reserva ao Coordenador, Coordenador Contratado ou Corretora 
Consorciada junto ao qual tiver efetuado Pedidos de Reserva, até às 15:00 horas do 
dia útil seguinte à data de publicação do Anúncio de Início. Caso o Investidor Não 
Institucional não informe, por escrito, sua decisão de desistência do Pedido de 
Reserva no prazo mencionado acima, deverá efetuar o pagamento em conformidade 
com os termos e no prazo previsto no respectivo Pedido de Reserva; e 
 
(j) Na hipótese de não haver a conclusão da Oferta, ou na hipótese de resilição do 
Contrato de Distribuição, os Pedidos de Reserva serão automaticamente cancelados e 
cada um dos Coordenadores, Coordenadores Contratados e Corretoras Consorciadas 
comunicará o cancelamento da Oferta, inclusive por meio de publicação de aviso ao 
mercado, aos Investidores Não Institucionais que tiverem efetuado Pedido de Reserva 
junto a tal Coordenador, Coordenador Contratado ou Corretora Consorciada. 

 
Os Coordenadores, Coordenadores Contratados e Corretoras Consorciadas somente atenderão 
aos Pedidos de Reserva feitos por Investidores Não Institucionais titulares de conta corrente 
bancária ou de conta de investimento neles aberta ou mantida pelo respectivo Investidor Não 
Institucional, observado que a Itaú Corretora atenderá aos Pedidos de Reserva de Empregados 
sujeitos a Alocação Prioritária aos Empregados independentemente de abertura ou 
manutenção de conta corrente bancária ou conta de investimento. 
 
Os Investidores Não Institucionais deverão realizar a subscrição e/ou aquisição de ações 
mediante pagamento à vista, em moeda corrente nacional, de acordo com o procedimento 
descrito acima, observado, no caso dos Empregados que tiverem optado pela Alocação 
Prioritária aos Empregados mediante financiamento, o disposto abaixo. 
 
O Valor Financiado de cada um dos Pedidos de Reserva de Empregados que tiverem optado 
pela Alocação Prioritária aos Empregados mediante financiamento será necessariamente 
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financiado pela empregadora do Empregado que houver formulado o Pedido de Reserva. A 
empregadora pagará o Valor Financiado em moeda corrente nacional, à vista, em recursos 
imediatamente disponíveis, junto à Itaú Corretora, até às 10:30 horas da Data de Liquidação 
da Oferta. O Empregado pagará o Valor Financiado à sua empregadora em 12 (doze) parcelas 
mensais iguais, sem juros, mediante desconto em folha, vencendo a primeira parcela em 
agosto de 2005. O Empregado poderá também solicitar à respectiva empregadora o desconto 
antecipado de qualquer parcela do financiamento. Na hipótese de desligamento do Empregado 
da empregadora anteriormente à quitação integral do financiamento, as parcelas do 
financiamento que ainda não tiverem sido quitadas na data do desligamento vencerão 
antecipadamente nessa data e serão compensadas com valores eventualmente devidos pela 
empregadora ao Empregado por ocasião do desligamento, sendo que a parte que 
eventualmente exceder esses valores será paga pelo Empregado à empregadora em moeda 
corrente nacional no ato do desligamento. 
 
As Ações alocadas a cada um dos Empregados que corresponderem ao respectivo Valor 
Financiado permanecerão bloqueadas junto ao Banco Itaú S.A. (“Escriturador”) até que sejam 
liberadas pela respectiva empregadora para negociação. A empregadora providenciará junto 
ao Escriturador, por ocasião de qualquer pagamento, a liberação para negociação de ações na 
quantidade correspondente à proporção do pagamento efetuado sobre o Valor Financiado.  
 
Oferta Institucional 
 
As Ações que não forem objeto de Pedido de Reserva serão destinadas à colocação pública 
junto a Investidores Institucionais, não sendo admitidas para estes Investidores Institucionais 
reservas antecipadas e inexistindo valores mínimos ou máximos de investimento. 
 
Caso a quantidade de Ações objeto de ordens recebidas de Investidores Institucionais durante 
o procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais, a 
ser conduzido pelos Coordenadores (“Procedimento de Bookbuilding”), exceda o total de 
Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Reserva, terão prioridade no 
atendimento de suas respectivas ordens os Investidores Institucionais que, a critério exclusivo 
dos Coordenadores e da Companhia, melhor atendam o objetivo desta Oferta de criar uma 
base diversificada de acionistas formada por Investidores Institucionais com diferentes 
critérios de avaliação sobre as perspectivas, ao longo do tempo, da Companhia, seu setor de 
atuação e a conjuntura macroeconômica brasileira e internacional. 
 
Os Investidores Institucionais deverão realizar a subscrição e/ou aquisição de Ações mediante 
o pagamento à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição e/ou aquisição. 
 
Qualquer ordem recebida de Investidor Institucional que seja Pessoa Vinculada será 
cancelada pelo Coordenador que tenha recebido tal ordem, na eventualidade de haver excesso 
de demanda superior em um terço à quantidade de Ações ofertadas, excluídas as Ações 
Adicionais, nos termos do Artigo 55 da Instrução CVM 400. 

 
Os Coordenadores cancelarão ordens recebidas de Investidores Institucionais que se 
qualifiquem como Acionistas Minoritários da Reorganização e tenham efetuado Pedido de 
Adesão à Oferta Secundária (conforme abaixo definido) no âmbito da Oferta. 
 
Procedimento de Adesão à Oferta Secundária 
 
De 27 de junho de 2005 até 6 de julho de 2005, inclusive, ou até data posterior, se assim 
determinado e divulgado pelos Coordenadores ("Período de Adesão à Oferta Secundária"), os 
Acionistas Minoritários da Reorganização que desejarem vender Ações no âmbito da Oferta 
(observados os respectivos Limites Máximos de Venda de Ações, conforme abaixo definido) 
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poderão realizar pedidos de adesão à Oferta Secundária mediante o preenchimento de 
formulário específico, tendo como objetivo a venda de Ações ("Pedido de Adesão à Oferta 
Secundária"). 
 
Os Pedidos de Adesão à Oferta Secundária poderão ser realizados junto a qualquer Corretora 
Consorciada. Os Pedidos de Adesão à Oferta Secundária poderão também ser realizados junto 
a agente de custódia que não seja uma Corretora Consorciada. Nesse último caso, se, no 
momento da efetuação do Pedido de Adesão à Oferta Secundária, o agente de custódia ainda 
não tiver se habilitado junto à CBLC para participação da Oferta, conforme relação de agentes 
de custódia habilitados que estará então disponível na página da rede mundial de 
computadores da CBLC (www.cblc.com.br), o Acionista Minoritário da Reorganização 
deverá solicitar ao agente de custódia que se habilite junto à CBLC, de acordo com as 
instruções contidas no manual de procedimentos disponível na página da rede mundial de 
computadores da CBLC, até às 13 horas do dia 7 de julho de 2005, para participação da 
Oferta. Os Pedidos de Adesão à Oferta Secundária efetuados junto a agente de custódia que 
não seja uma Corretora Consorciada ou um agente de custódia já habilitado junto à CBLC e 
que não se habilitar junto à CBLC até às 13 horas do dia 7 de julho de 2005 para participação 
da Oferta não serão considerados. O formulário do Pedido de Adesão à Oferta Secundária 
poderá ser obtido pelos agentes de custódia na página da rede mundial de computadores da 
CBLC. Cada um dos Acionistas Minoritários da Reorganização poderá efetuar Pedidos de 
Adesão à Oferta Secundária junto a um único agente de custódia habilitado junto à CBLC ou 
uma única Corretora Consorciada.  
 
Cada um dos Acionistas Minoritários da Reorganização que fizer o seu Pedido de Adesão à 
Oferta Secundária ofertará, no âmbito da Oferta Secundária, a quantidade de Ações indicada 
no seu Pedido de Adesão à Oferta Secundária, limitada à quantidade de ações ordinárias de 
emissão da Companhia que o Acionista Minoritário da Reorganização tenha recebido 
diretamente em decorrência da Reorganização, em 29 de abril de 2005, conforme as relações 
de troca indicadas acima, e o mecanismo de recomposição de frações acionárias indicado no 
Aviso aos Acionistas publicado no jornal Valor Econômico em 2 de maio de 2005, e cujas 
ações de emissão da Bandeirante, Escelsa, Enersul e/ou Iven correspondentes forem 
depositadas e bloqueadas para venda no âmbito desta Oferta, observados os procedimentos 
descritos abaixo ("Limite Máximo de Venda de Ações"). A quantidade de Ações do Pedido de 
Adesão à Oferta Secundária que exceder o Limite Máximo de Venda de Ações será 
automaticamente desconsiderada. 
 
Pedidos de Adesão à Oferta Secundária serão efetuados por Acionistas Minoritários da 
Reorganização de maneira incondicional, irrevogável e irretratável, observadas as condições 
do próprio instrumento de Pedido de Adesão à Oferta Secundária, mediante seu 
preenchimento, e as seguintes condições: 
 

(a) Cada um dos Acionistas Minoritários da Reorganização que desejar aderir à Oferta 
Secundária deverá efetuar Pedido de Adesão à Oferta Secundária junto ao agente de 
custódia ou Corretora Consorciada da sua preferência, o qual providenciará a 
transferência de ações de emissão da Bandeirante, Escelsa, Enersul e/ou Iven para a 
carteira constituída especificamente para a Oferta junto à CBLC, de modo a fazer com 
que lá estejam bloqueadas para venda ações livres e desembaraçadas de quaisquer 
ônus ou encargos em quantidades pelo menos iguais às quantidades totais de ações de 
emissão da Bandeirante, Escelsa, Enersul e/ou Iven objetos de seus Pedidos de 
Adesão à Oferta Secundária; e a autorização para débito, em sua conta de ações 
escriturais da Companhia, até a quantidade total de Ações objeto de seus Pedidos de 
Adesão à Oferta Secundária que tenha sido vendida no âmbito da Oferta;  
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(b) Ao efetivar Pedidos de Adesão à Oferta Secundária, o Acionista Minoritário da 
Reorganização deverá informar as quantidades de ações de emissão da Bandeirante, 
da Escelsa, da Enersul e/ou da Iven que correspondem à quantidade de Ações da 
Companhia que pretende vender, conforme as relações de troca indicadas acima, e o 
mecanismo de recomposição de frações acionárias indicado no Aviso aos Acionistas 
publicado no jornal Valor Econômico em 2 de maio de 2005, observado o Limite 
Máximo de Venda de Ações; 
 
(c) Qualquer Pedido de Adesão à Oferta Secundária efetuado após o término do 
Período de Adesão à Oferta Secundária será cancelado pelo agente de custódia ou 
Corretora Consorciada da preferência do Acionista Minoritário da Reorganização ou 
por um dos Coordenadores; 
 
(d) Após a concessão dos registros para a Oferta pela CVM, a quantidade de Ações a 
ser vendida por parte de cada um dos Acionistas Minoritários da Reorganização, o seu 
valor total e o seu valor líquido de comissões de 3,25% a 3,75%, a ser estipulado pela 
Companhia sobre o seu valor total (“Comissões”), deduzido, ainda, o montante 
relativo à CPMF, tais como previstos no Contrato de Distribuição, ser-lhes-ão 
informados até às 16:00 horas do dia útil seguinte à data de publicação do Anúncio de 
Início da Oferta pelo agente de custódia ou Corretora Consorciada da preferência do 
Acionista Minoritário da Reorganização, por meio de mensagem enviada ao endereço 
eletrônico fornecido no Pedido de Adesão à Oferta Secundária ou, na sua ausência, 
por telefone ou correspondência; 
 
(e) Na Data de Liquidação da Oferta, o agente de custódia ou Corretora Consorciada 
da preferência do Acionista Minoritário da Reorganização pagará a cada um dos 
Acionistas Minoritários da Reorganização que tiver aderido à Oferta Secundária o 
valor, líquido das Comissões, deduzido, ainda, o montante relativo a CPMF, 
correspondente à relação entre a quantidade de Ações objeto de seus Pedidos de 
Adesão à Oferta Secundária efetivamente colocadas no âmbito da Oferta e o Preço 
por Ação, conforme abaixo definido – ressalvada a possibilidade de rateio, conforme 
o previsto no item (g) abaixo – em recursos imediatamente disponíveis, até às 17:30 
horas; 
 
(f) Caso a quantidade de Ações correspondente à totalidade dos Pedidos de Adesão à 
Oferta Secundária realizados por Acionistas Minoritários da Reorganização seja igual 
ou inferior à quantidade correspondente a 20% da quantidade de Ações Objeto da 
Oferta Primária, excluídas as Ações decorrentes da Capitalização e as Ações 
Adicionais, não haverá rateio, sendo todos os Acionistas Vendedores integralmente 
atendidos em todas as suas reservas mediante utilização do mecanismo previsto pelo 
Artigo 14, § 2º, da Instrução CVM 400; 
 
(g) Caso a quantidade de Ações correspondente à totalidade dos Pedidos de Adesão à 
Oferta Secundária realizados por Acionistas Minoritários da Reorganização seja 
superior à quantidade correspondente a 20% da quantidade de Ações Objeto da Oferta 
Primária, excluídas as Ações decorrentes da Capitalização e as Ações Adicionais, será 
realizado o rateio da quantidade de Ações Objeto da Oferta Secundária entre os 
Acionistas Vendedores, proporcionalmente às quantidades de ações dos Pedidos de 
Adesão à Oferta Secundária entre todos os Acionistas Vendedores; 
 
(h) Na hipótese de não haver a conclusão da Oferta, ou na hipótese de resilição do 
Contrato de Distribuição, os Pedidos de Adesão à Oferta Secundária serão 
automaticamente cancelados e os Coordenadores e os agentes de custódia ou 
Corretoras Consorciadas comunicarão o cancelamento da Oferta, inclusive por meio 
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de publicação de aviso ao mercado, aos Acionistas Minoritários da Reorganização 
que tiverem efetuado Pedido de Adesão à Oferta Secundária; 
 
(i) Em qualquer caso, as Ações objeto dos Pedidos de Adesão à Oferta Secundária de 
cada um dos Acionistas Minoritários da Reorganização que não tenham sido vendidas 
no âmbito da Oferta serão desbloqueadas e essas ações que estavam depositadas junto 
ao Escriturador serão por este retiradas da custódia da CBLC, no prazo de 03 dias 
úteis a contar da Data de Liquidação; e 
 
(j) O preço de venda das Ações Objeto da Oferta Secundária será fixado nos termos 
aqui definidos, sem a interferência dos Acionistas Vendedores. 

 
Os Acionistas Vendedores que se qualifiquem como investidores institucionais não poderão, 
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da Data de Liquidação, salvo na hipótese de 
prévio consentimento dos Coordenadores: (a) oferecer, vender, se comprometer a vender, 
onerar, emitir, conceder opção de compra ou de qualquer outra forma dispor ou se 
comprometer a dispor, direta ou indiretamente, de ações de emissão da Companhia de sua 
titularidade, ou de qualquer outro título conversível em, permutável por, ou que outorgue 
direito de subscrição de, ações de emissão da Companhia ou de outros valores mobiliários de 
emissão da Companhia que sejam substancialmente semelhantes às ações de emissão da 
Companhia; e (b) celebrar qualquer contrato de swap ou outro contrato pelo qual as 
conseqüências financeiras decorrentes da titularidade de ações de emissão da Companhia 
sejam transferidas, no todo ou em parte, para terceiro. 
 
Os Acionistas Minoritários da Reorganização que tiverem efetuado Pedido de Adesão à 
Oferta Secundária não poderão subscrever ou adquirir Ações no âmbito da Oferta. Caso 
nenhum Acionista Minoritário da Reorganização venha a aderir à Oferta Secundária, de 
acordo com as condições expostas acima, não haverá Oferta Secundária. 

 
Ofertas Financiadas 
 
Nos termos do acordo celebrado entre a EDP Portugal, Energias do Brasil e seu acionista 
minoritário GTD (“Acordo”), imediatamente após o encerramento da presente Oferta, a 
Energias de Portugal e/ou sociedade(s) por ela controlada(s), pretende(m) realizar, de forma 
pública ou privada, uma ou mais ofertas de venda de ações de emissão da nossa Companhia 
aos acionistas não controladores da Reorganização Societária (as “Ofertas Financiadas”), nos 
termos descritos a seguir.   
 
A quantidade máxima de ações objeto das Ofertas Financiadas corresponderá à divisão de 
R$316.882.529,11 (trezentos e dezesseis milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e 
vinte e nove reais e onze centavos) pelo Preço por Ação, desconsiderando eventual fração de 
ação.  
   
O preço das ações objeto das Ofertas Financiadas será o preço estabelecido para as Ações no 
âmbito da Oferta, com pagamento de 10% à vista e o saldo remanescente em 18 parcelas 
mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de remuneração, equivalente à variação cambial 
verificada no período, e conforme as características de cada Oferta Financiada, mais um 
percentual de até 10% ao ano, calculada pro rata temporis desde a data da Capitalização e 
devida mensalmente em conjunto com cada parcela do preço.  
 
Cada um dos acionistas não controladores da Reorganização Societária poderá adquirir ações 
na Oferta Financiada a ele destinada na quantidade que corresponder ao percentual 
representado pelo número de ações por ele detidas imediatamente após a Reorganização 
Societária ou pelo número de ações de que for comprovadamente detentor na data da 
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respectiva Oferta Financiada, o que for menor (as ações cujo número for assim determinado, 
as “Ações Elegíveis”), em relação ao número total de Ações Elegíveis detidas por todos os 
acionistas não controladores da Reorganização Societária que participarem das Ofertas 
Financiadas. 
  
O direito de adquirir ações nas Ofertas Financiadas se sujeitará ao que segue: (i) assunção, 
pelo Acionista Não Controlador da Reorganização Societária, de compromisso expresso no 
sentido de não alienar determinadas ações do capital da nossa Companhia, compreendendo 
tanto as ações recebidas em virtude da Reorganização Societária como as ações adquiridas 
nas Ofertas Financiadas, pelo prazo de 180 dias contados da data da subscrição pela Energias 
de Portugal e suas controladas, das suas ações no âmbito da Oferta Prioritária aos Acionistas; 
e (ii) a constituição pelo Acionista Não Controlador da Reorganização Societária, em favor da 
Energias de Portugal e/ou sociedade por ela controlada, conforme o caso, de caução sobre 
ações de emissão da nossa Companhia representando 120% (cento e vinte por cento) do saldo 
financiado do preço de aquisição, acrescido da remuneração, as quais somente serão liberadas 
após integral quitação do saldo financiado e respectiva remuneração, em condições aceitáveis 
à Energias de Portugal. 
 
Serão excluídas das Ofertas Financiadas os Acionistas cuja participação nas Ofertas 
Financiadas, sem um registro específico sob jurisdição estrangeira, inclusive sob o Securities 
Act, acarretaria uma violação das leis de tal jurisdição.  Não será realizado nenhum registro 
das Ofertas Financiadas ou da subscrição de Ações nas Ofertas Financiadas na SEC. A 
subscrição de Ações nas Ofertas Financiadas não poderão ser objeto de oferta nos Estados 
Unidos da América ou a pessoas consideradas U.S. Persons, conforme definido na Regulation 
S do Securities Act, exceto as registradas na SEC ou de acordo com uma isenção de registro 
do Securities Act. Os representantes no Brasil dos acionistas da Companhia residentes ou 
domiciliados nos Estados Unidos da América que detêm suas ações no Brasil segundo as 
normas da Resolução 2.689 e da Instrução CVM 325 não devem enviar cópias deste 
Prospecto para estes acionistas nos Estados Unidos da América.   
 
Em vista da existência prévia do compromisso de realização das Ofertas Financiadas, e 
considerando que as referidas ofertas não ultrapassarão em conjunto 40% do volume de ações 
de emissão da Energias do Brasil a ser detido pela Energias de Portugal e suas controladas na 
data de listagem da Energias do Brasil no Novo Mercado, bem como a restrição à alienação 
das ações adquiridas no âmbito das Ofertas Financiadas por 180 dias, a BOVESPA dispensou 
a Energias de Portugal e suas controladas que realizarem as Ofertas Financiadas do 
cumprimento do disposto no item 3.4 – “Vedação à Negociação” - do Regulamento do Novo 
Mercado, para fins exclusivos de realização das Ofertas Financiadas. 
 
 
CRONOGRAMA DA OFERTA 
 
Cronograma Estimado da Oferta 
 
Abaixo, encontra-se um cronograma estimado das etapas da Oferta, informando seus 
principais eventos a partir da publicação do Aviso ao Mercado: 
 
Ordem dos 

Eventos 
Eventos 

 
Data prevista (1) 

 

1. Publicação do Aviso ao Mercado 20 de junho de 2005 
2. Disponibilização do Prospecto Preliminar 20 de junho de 2005 
3. Início das apresentações de roadshow 20 de junho de 2005 
4. Início do Procedimento de Bookbuilding 20 de junho de 2005 
5. Início dos Períodos de Reserva 27 de junho de 2005 
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6 Início do Período de Adesão à Oferta Secundária 27 de junho de 2005 
7. Término Antecipado do Período de Reserva para 

Pessoas Vinculadas e Empregados(2) 
1o de julho de 2005 

8. Encerramento do Período de Adesão à Oferta 
Secundária(3) 

6 de julho de 2005 

9. Encerramento do Período de Reserva para 
Acionistas(4) 

6 de julho de 2005 

10. Encerramento do prazo para habilitação de 
agentes de custódia junto à CBLC para 
participação na Oferta Secundária 

7 de julho de 2005 

11. Encerramento das apresentações de roadshow 11 de julho de 2005 
12. Encerramento do Período de Reserva para 

Investidores Não Institucionais 
11 de julho de 2005 

13. Encerramento do Procedimento de Bookbuilding 12 de julho de 2005 
14. Fixação do Preço por Ação (pricing) 12 de julho de 2005 
15. Assinatura do Contrato de Distribuição 12 de julho de 2005 
16. Início do prazo de exercício da Opção de Ações 

Adicionais 
12 de julho de 2005 

17. Registros da Oferta 13 de julho de 2005 
18. Publicação do Anúncio de Início da Oferta 13 de julho de 2005 
19. Disponibilização do Prospecto Definitivo 13 de julho de 2005 
20. Início de negociação das Ações objeto da Oferta 13 de julho de 2005 
21. Data de Liquidação 18 de julho de 2005 
22. Encerramento do prazo de exercício da Opção de 

Ações Adicionais 
10 de agosto de 2005 

23. Publicação do Anúncio de Encerramento da 
Oferta 

15 de agosto de 2005 

_________   
(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e adiamentos. 
(2) Os Pedidos de Reserva realizados por Pessoas Vinculadas, na eventualidade de haver excesso de demanda 
superior a um terço à quantidade de ações ofertadas, nos termos do Artigo 55 da Instrução CVM 400, e os Pedidos 
de Reserva realizados por Empregados, após 1o de julho de 2005, serão cancelados. 
(3) Os Pedidos de Adesão à Oferta Secundária realizados por Acionistas Minoritários da Reorganização após 6 de 
julho de 2005 serão cancelados. 
(4) Os Pedidos de Reserva realizados por Acionistas após 6 de julho de 2005 serão cancelados. 
 
 
CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO 
 
Celebraremos, com os Coordenadores, a CBLC e o Banco Itaú S.A. (os dois últimos como 
intervenientes-anuentes), o Contrato de Coordenação, Garantia Firme de Subscrição, 
Aquisição e Colocação de Ações de Emissão da EDP – Energias do Brasil S.A. (“Contrato de 
Distribuição”). De acordo com os termos do Contrato de Distribuição, os Coordenadores 
concordarão em distribuir, inicialmente, em regime de garantia firme, de maneira não 
solidária, as quantidades de Ações indicadas na tabela abaixo: 
 
 

Parte Número de Ações 
UBS [•] 
Itaú BBA [•] 
Pactual [•] 

Total [•] 
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GARANTIA FIRME 
 
De acordo com o Contrato de Distribuição, a distribuição das Ações será realizada em regime 
de garantia firme, não solidária. A garantia firme consiste na garantia de aquisição das Ações, 
pelo preço de emissão ou subscrição que será indicado no Prospecto Definitivo, concedida por 
cada um dos Coordenadores nas respectivas quantidades indicadas acima. Tal garantia é 
vinculante desde a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a celebração do Contrato de 
Distribuição, sendo que a responsabilidade de cada Coordenador esta limitada às garantias 
firmes individualmente estabelecidas. 
 
Caso as Ações alocadas não tenham sido totalmente liquidadas e/ou revendidas no Período de 
Colocação, os Coordenadores adquirirão e/ou subscreverão, pelo Preço por Ação, ao final do 
Período de Colocação, nos termos do Contrato de Distribuição, a totalidade do saldo 
resultante da diferença entre a quantidade de Ações objeto da garantia firme por eles prestada 
e a quantidade de Ações efetivamente colocadas no mercado e liquidadas pelos investidores 
que as adquiriram e/ou subscreveram. Tal garantia é vinculante a partir do momento em que 
for concluído o Procedimento de Bookbuilding, conforme abaixo definido, e assinado o 
Contrato de Distribuição, sendo que a responsabilidade de cada Coordenador está limitada às 
garantias firmes individualmente estabelecidas no Contrato de Distribuição. Em caso de 
exercício da garantia firme e posterior revenda das Ações junto ao público pelos 
Coordenadores durante o Prazo de Distribuição, o preço de revenda será o preço de mercado 
das Ações, até o limite máximo do Preço por Ação, ressalvada a atividade de estabilização 
realizada nos termos do Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de 
Ações Ordinárias (“Contrato de Estabilização”). 
 
 
RESTRIÇÕES À NEGOCIAÇÃO DE AÇÕES (LOCK-UP) 
 
De acordo com as regras do Novo Mercado, acionistas controladores e administradores de 
companhia listada no Novo Mercado não podem vender e/ou ofertar à venda ações de emissão 
da companhia, ou derivativos lastreados nestas ações, durante os primeiros seis meses após o 
início da negociação das ações da companhia no Novo Mercado. Após este período inicial de 
seis meses, acionistas controladores e administradores não podem vender ou ofertar mais do 
que 40% de suas ações ordinárias, ou derivativos lastreados em ações de emissão da 
companhia por seis meses adicionais.  
 
Não obstante as Regras do Novo Mercado acima descritas, em vista da existência prévia do 
compromisso de realização da Oferta Financiada, e considerando que a referida oferta não 
ultrapassará 40% do volume de ações a ser detido pela Energias de Portugal e suas 
controladas na data de listagem da Energias do Brasil no Novo Mercado, bem como a 
restrição à alienação das ações adquiridas no âmbito da Oferta Financiada por 180 dias, a 
BOVESPA dispensou a Energias de Portugal e suas controladas do cumprimento do disposto 
no item 3.4 – “Vedação à Negociação” - do Regulamento do Novo Mercado, para fins 
exclusivos de realização da Oferta Financiada. 
 
Adicionalmente às restrições à negociação estabelecidas no Regulamento do Novo Mercado, 
cada um dos Acionistas Vendedores que sejam Investidores Institucionais, por um prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, a contar da Data de Liquidação (o “Período Restrito de 
Transferência”), e salvo nas hipóteses de prévio consentimento do UBS Securities LLC, por 
escrito, e da subscrição e/ou aquisição de Ações no âmbito da Oferta e da Oferta Financiada, e 
sujeito, ainda a determinadas exceções, a Companhia (a) não poderá oferecer, vender, se 
comprometer a vender, onerar, emitir, conceder opção de compra ou de qualquer outra forma 
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dispor ou se comprometer a dispor, direta ou indiretamente, de ações ordinárias de sua 
emissão, ou de qualquer outro título conversível em, permutável por, ou que outorgue direito 
de subscrição de, ações ordinárias de sua emissão ou de outros valores mobiliários de sua 
emissão que sejam substancialmente semelhantes às ações ordinárias (conjuntamente, os 
“Valores Mobiliários Restritos”), sendo expressamente permitido à Acionista Controladora da 
Companhia e/ou sociedades por ela controladas realizarem, a qualquer tempo, as Ofertas 
Financiadas; (b) não permitir ou arquivar, ou fazer com que seja declarado efetivo sob o 
Securities Act ou sob as leis brasileiras, um registro relativo à oferta e venda de quaisquer 
Valores Mobiliários Restritos; ou (c) não celebrar qualquer contrato de swap ou outro 
contrato pelo qual as conseqüências financeiras decorrentes da propriedade de ações 
ordinárias de sua emissão sejam transferidas, no todo ou em parte, para terceiro, observado, 
no entanto, que no caso de término antecipado do Contrato de Distribuição sem a consumação 
da Oferta, as restrições constantes desta obrigação ficarão, automaticamente, sem efeito. 
 
Os Valores Mobiliários Restritos poderão, ainda, ser transferidos nas seguintes circunstâncias: 
 
• se o acionista for pessoa física, aos seus parentes consangüíneos até o primeiro grau, ou 

por herança ou legado; 
 
• se o acionista for pessoa jurídica, a qualquer de suas controladas.  
 
Os Coordenadores obtiveram compromissos de lock-up em relação as ações ordinárias de 
emissão da Companhia pelo prazo de 90 dias a contar da data do Prospecto Definitivo de 
determinados acionistas da Companhia. As ações ordinárias sujeitas a este lock-up 
representam, aproximadamente, 10,0% do capital social da Companhia. 
 

 

ESTABILIZAÇÃO DO PREÇO DAS AÇÕES 
 
O Coordenador Líder, por intermédio da UBS Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários 
S.A., poderá, a seu exclusivo critério, conduzir atividades de estabilização do preço das ações 
ordinárias de emissão da Companhia no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de 
publicação do Anúncio de Início da Oferta. As atividades de estabilização serão regidas pelo 
Contrato de Estabilização, que será previamente submetido à análise e aprovação pela CVM e 
Bovespa, e consistirão em operação de compra e venda em bolsa de ações ordinárias de 
emissão da Companhia, podendo ter o efeito de impedir ou retardar uma queda no preço das 
Ações. 
 
 
DIREITOS, VANTAGENS E RESTRIÇÕES DAS AÇÕES  
 
As Ações conferem a seus titulares: 
 
(i) direito de voto nas deliberações em nossas assembléias gerais, sendo que a cada Ação 

corresponderá um voto; 
 
(ii) direito de recebimento de dividendo anual de, no mínimo, 25% do lucro líquido 

ajustado na forma do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações; e 
 
(iii) direito de serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações (tag-along) em 

decorrência da alienação de nosso controle, a 100% do preço pago por ação ordinária 
do bloco de controle. 
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Adicionalmente, as Ações farão jus a todos os demais benefícios a elas assegurados, inclusive 
ao recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que vierem a 
ser distribuídos a partir da data de sua subscrição, referentes ao período iniciado em 1º de 
janeiro de 2005, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, do Regulamento de Listagem 
do Novo Mercado e do nosso Estatuto Social. Veja Seção “Composição do Capital Social”. 
 
 
ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES 
 
Anteriormente à presente Oferta, não havia mercado de bolsa ou de balcão organizado para 
nossas Ações. As Ações serão admitidas à listagem na BOVESPA sob o código “ENBR”. 
Para mais informações sobre a negociação das Ações na BOVESPA, consulte uma sociedade 
corretora de valores mobiliários autorizada a operar na BOVESPA. 
 
 
ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS, REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO 
 
Nós poderemos requerer que a CVM nos autorize a modificar ou cancelar a Oferta, caso 
ocorram alterações posteriores, relevantes e inesperadas nas circunstâncias inerentes à Oferta 
existentes na data do pedido de registro de distribuição, que resulte em um aumento relevante 
nos riscos por nós assumidos. Adicionalmente, nós poderemos modificar, a qualquer tempo, a 
Oferta, a fim de melhorar seus termos e condições para os investidores, conforme disposto no 
parágrafo 3º do artigo 25 da Instrução CVM 400. Caso o requerimento de modificação nas 
condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para distribuição da Oferta poderá ser 
adiado em até 90 dias, contados da aprovação do pedido de registro. Se a Oferta for 
cancelada, os atos de aceitação anteriores e posteriores ao cancelamento serão considerados 
ineficazes. 
 
A revogação da Oferta ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgada por 
meio do jornal Valor Econômico, veículo também utilizado para divulgação do Aviso ao 
Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400 
(“Anúncio de Retificação”). 
 
Após a publicação do Anúncio de Retificação, os Coordenadores só aceitarão ordens no 
Procedimento de Bookbuilding e Pedidos de Reserva daqueles investidores que indicarem em 
campo específico estarem cientes dos termos do Anúncio de Retificação. Os investidores que 
já tiverem aderido à Oferta serão considerados cientes dos termos do Anúncio de Retificação 
quando, passados 05 dias úteis de sua publicação, não revogarem expressamente suas ordens 
no Procedimento de Bookbuilding ou Pedidos de Reserva. Nesta hipótese, as Instituições 
Participantes da Oferta presumirão que os investidores pretendem manter a declaração de 
aceitação. 
 
Em qualquer hipótese a revogação torna ineficazes a Oferta e os atos de aceitação anteriores 
ou posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos investidores aceitantes os valores 
dados em contrapartida às Ações, sem qualquer acréscimo, conforme disposto no artigo 26 da 
Instrução CVM 400, sendo permitida a dedução do valor relativo à CPMF. 
 
 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA DAS AÇÕES ORDINÁRIAS 
 
A instituição financeira contratada para prestação de serviços de escrituração das Ações é o 
Banco Itaú S.A. 
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
Os Coordenadores da presente Oferta recomendam aos investidores, antes de tomar qualquer 
decisão de investimento relativa à Oferta, a leitura atenta deste Prospecto, que estará à 
disposição dos interessados, nos endereços da Companhia, das Instituições Participantes da 
Oferta, na CVM e na BOVESPA, mencionados abaixo. A leitura deste Prospecto possibilita 
aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela 
inerentes. Para a obtenção de maiores informações sobre a Oferta, os investidores interessados 
deverão contatar a Companhia, o Acionista Vendedor, quaisquer das Instituições Participantes 
da Oferta, a CVM ou a BOVESPA nos endereços indicados abaixo: 
 
Companhia 
 
EDP - Energias do Brasil S.A. 
Rua Bandeira Paulista, 530, 14º andar 
São Paulo, SP, 
Tel: (11) 2185-5900 
www.energiasdobrasil.com.br 
 
Coordenador Líder da Oferta 
 
Banco UBS S.A. 
Av. Juscelino Kubitschek, 50, 6º andar 
São Paulo, SP 
Tel.: (11) 3048-5200 
www.ubs-brasil.com.br 
 
Demais Coordenadores 
 
Banco Itaú BBA S.A. 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, 5º andar 
São Paulo, SP 
(11) 3708-8000 
www.itaubba.com.br 
 
Banco Pactual S.A. 
Praia do Botafogo, 501, 6º andar – Torre Corcovado 
Rio de Janeiro, RJ 
(21) 3046-2000 
www.pactual.com.br 
 
Coordenadores Contratados 
 
Banco Bradesco S.A. 
Av. Paulista, 1450 - 3º andar 
São Paulo, SP 
www.shopinvest.com.br 
 
Banco de Investimentos Credit Suisse First Boston S.A. 
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3064 - 13º andar 
São Paulo, SP 
www.csfb.com.br 



 
 
 

 36

 
BB Banco de Investimento S.A. 
Rua Lélio Gama, 105 – 30º andar 
Rio de Janeiro, RJ 
www.bb.com.br 
 
BES Investimento do Brasil S.A. – Banco de Investimento 
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3729 - 8º andar 
São Paulo, SP 
www.besinvestimento.com.br 

 
Corretoras Consorciadas 
 
As dependências das Corretoras Consorciadas credenciadas junto à CBLC para participar da 
Oferta. 
 
Comissão de Valores Mobiliários 
 
Rua Sete de Setembro, 111 – 5º andar 
Rio de Janeiro, RJ 
 
Rua Líbero Badaró, 471 - 7º andar 
São Paulo, SP 
www.cvm.gov.br 
 
Bolsa de Valores de São Paulo 
 
Rua XV de Novembro, 275 
São Paulo, SP 
www.bovespa.com.br 
 
Os Coordenadores recomendam fortemente aos Acionistas, aos Investidores Não 
Institucionais e aos Acionistas Minoritários da Reorganização interessados na efetivação 
de reserva no decorrer dos Períodos de Reserva que leiam, atenta e cuidadosamente, os 
termos e condições estipulados no texto do instrumento de Pedido de Reserva, 
especialmente no que diz respeito aos procedimentos relativos a pagamento da 
subscrição ou depósito e bloqueio de ações, conforme aplicável, e liquidação da Oferta, 
bem como as informações constantes do Prospecto Preliminar da Oferta. 
 
Não há inadequação específica da Oferta a determinado grupo ou categoria de 
investidor. No entanto, a presente Oferta não é adequada a investidores avessos ao risco 
inerente a investimentos em ações. Como todo e qualquer investimento em ações, a 
subscrição ou aquisição das Ações apresenta certos riscos e possibilidades de perdas 
patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão 
de investimento. Os investidores devem ler a Seção “Fatores de Risco” deste Prospecto. 
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APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E DE MERCADO 
 
 
As demonstrações financeiras auditadas em 31 de dezembro de 2004, 2003 e 2002, incluídas 
no presente Prospecto, foram elaboradas de acordo com os Princípios Contábeis Brasileiros e 
o plano de contas elaborado pela ANEEL. As informações financeiras relativas ao período de 
três meses findos em 31 de março de 2005 e 2004 foram extraídas das nossas demonstrações 
contábeis consolidadas não auditadas e também incluídas neste Prospecto. Na elaboração das 
demonstrações financeiras utilizadas neste Prospecto (i) retroagimos a Reestruturação de 2003 
(conforme abaixo definida) à 1º de janeiro de 2002 e (ii) efetuamos determinadas 
reclassificações, entre linhas do resultado que não tiveram reflexo nem no lucro líquido nem 
no patrimônio líquido, objetivando auxiliar a comparabilidade das informações. Como 
resultado, as demonstrações anexas a este Prospecto não são idênticas às nossas 
demonstrações financeiras históricas, elaboradas de acordo com a legislação societária e 
Informações Trimestrais.  
 
Alguns valores apresentados neste Prospecto poderão não resultar em um somatório preciso 
em razão de arredondamentos. 
 
Apresentação Combinada dos Exercícios Sociais encerrados anteriormente a nossa 
Reestruturação de 2003 
 
Por meio de acordo de acionistas, os acionistas controladores da nossa Companhia 
partilharam o controle da Escelsa e da Enersul com um terceiro até setembro de 2002. A partir 
de outubro de 2002, com o término do acordo dos acionistas, os acionistas controladores da 
nossa Companhia adquiriram o controle exclusivo da Escelsa e da Enersul. Para todos os 
períodos a partir de outubro de 2003 e anteriores à reestruturação, a nossa Companhia, a 
Escelsa e a Enersul estiveram sob o controle conjunto dos nossos acionistas controladores. 
Em outubro de 2003, nossos acionistas contribuíram suas participações na Escelsa e na 
Enersul para a nossa Companhia (a “Reestruturação de 2003”), transformando-as em 
controladas da nossa Companhia. 
 
Nossas demonstrações financeiras consolidadas e auditadas são apresentadas em bases 
combinadas para períodos anteriores à Reestruturação de 2003, incluindo o balanço 
patrimonial de 31 de dezembro de 2002 e o resultado dos exercícios de 2003 e 2002.  Isso 
significa que incluímos as participações na Escelsa e na Enersul nas nossas demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2003 e 2002, uma vez 
que estas companhias já estavam sob o controle conjunto de nossos acionistas controladores 
naqueles períodos. Portanto, essas demonstrações financeiras não são comparáveis com nossas 
demonstrações financeiras históricas elaboradas de acordo com a legislação societária. Para 
facilitar a identificação neste Prospecto, nos referimos às demonstrações financeiras destes 
períodos como demonstrações combinadas.  
 
Durante o período de janeiro a setembro de 2002, o controle da Escelsa e da Enersul foi 
compartilhado e, portanto, consolidado proporcionalmente, conforme os Princípios Contábeis 
Brasileiros. A consolidação proporcional exige que a participação proporcional que mantivemos 
nos resultados da Escelsa e da Enersul seja refletida no nosso resultado de 2002.Em nossas 
demonstrações combinadas, passamos a consolidar integralmente todas as linhas dos resultados 
da Escelsa e da Enersul, a partir de outubro de 2002, ajustando a participação de minoritários na 
linha “minoritários”, conforme exigido pelos Princípios Contábeis Brasileiros. Porém, nas nossas 
demonstrações financeiras elaboradas de acordo com a legislação societária, passamos a 
consolidar integralmente todas as linhas dos resultados da Escelsa e da Enersul só a partir de 
outubro de 2003, a data da Restruturação de 2003. Como resultado, as demonstrações anexas a 
este Prospecto não são idênticas às nossas demonstrações financeiras elaboradas de acordo com a 
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legislação societária e estas diferenças são explicadas na Nota 3 das demonstrações financeiras 
consolidadas e combinadas. 
 
Apresentação das Informações Financeiras Refletindo a Consolidação Integral da 
Escelsa e da Enersul para o Exercício Social Encerrado em 31 de Dezembro de 2002 
 
A comparabilidade dos nossos resultados operacionais para os exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2002  e os os resultados operacionais para o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2003 e 2004 é limitada, tendo em vista que nossos resultados operacionais para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2002 somente refletem a consolidação integral dos resultados da 
Escelsa e da Enersul a partir de outubro de 2002 e refletem a consolidação proporcional dos 
resultados operacionais da Escelsa e da Enersul para o período  compreendido entre janeiro e 
setembro de 2002. 
 
Para facilitar a comparabilidade dos nossos resultados operacionais para o exercício findo em 
31 de dezembro de 2002, e os nossos resultados operacionais para os exercícios findos em 31 
de dezembro de 2003 e 2004, nas seções “Sumário do Prospecto - Resumo das 
Demonstrações Financeiras e Operacionais”, “Informações Financeiras e Operacionais 
Selecionadas” e “Análise e Discussão da Admininstração Sobre a Situação Financeira e os 
Resultados Operacionais”, apresentamos determinadas informações “pro forma” para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2002, as quais refletem um efeito retroativo “pro 
forma” da aquisição do controle da Escelsa e da Enersul, como se tais eventos tivessem 
ocorrido em 1º de janeiro de 2002.  Os nossos resultados operacionais “pro forma” para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2002 não foram auditados e uma vez que são “pro 
forma” não observam os Princípios Contábeis Brasileiros. 
 
Empresas com controle compartilhado e controle integral 
 
Consolidamos proporcionalmente nossa participação em empresas que controlamos em 
conjunto com terceiros, nomeadamente a Escelsa e Enersul no período de janeiro de 2002 até 
setembro de 2002, e a Investco para todos os períodos apresentados, em conformidade com os 
Princípios Contábeis Brasileiros. Adicionalmente, consolidamos integralmente todas as 
empresas que controlamos de forma integral, nomeadamente Escelsa e Enersul desde outubro 
de 2002, e Bandeirante, EDP Lajeado, Enerpeixe, Enertrade e Enercorp em todos os períodos 
apresentados.   
 

Apresentação Pro Forma do Exercício findo em 31 de dezembro de 2004 e os períodos de 
três meses findos em 31 de março de 2005 e 2004 
 
O resultado pro forma do exercício findo em 31 de dezembro de 2004 e os resultados pro 
forma dos períodos de três meses findos em 31 de março de 2005 e 2004 constam de anexos a 
este Prospecto. O objetivo destas demonstrações financeiras é refletir a incorporação de ações 
da Escelsa, Enersul e Bandeirante pela nossa Companhia, com a troca das ações detidas por 
minoritários nessas empresas por ações da nossa Companhia como se tivesse ocorrido em 1º 
de janeiro de 2004. 
 
 
Informações de Mercado 
 
As informações sobre o setor de energia elétrica constantes deste Prospecto, inclusive as 
informações sobre a nossa participação no referido setor, foram extraídas de fontes públicas 
reconhecidas (entidades de classe e órgãos governamentais), tais como: Ministério de Minas e 
Energia, ANEEL, CCEE, ONS, entre outros. 
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IDENTIFICAÇÃO DE ADMINISTRADORES, CONSULTORES E AUDITORES 

 
 
Para fins do disposto no item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a 
Companhia e a Oferta poderão ser obtidos nos seguintes endereços: 
 
 
Companhia Coordenador Líder 
EDP - Energias do Brasil S.A. 
Diretor de Relações com Investidores 
At.: Antonio José Sellare 
Rua Bandeira Paulista, 530, 11º andar 
São Paulo, SP, CEP 04532-001 
Tel: (11) 2185-5919 
Fax: (11) 2185-5920 
E-mail: antonio.sellare@energiasdobrasil.com.br 
 
Internet: www.energiasdobrasil.com.br  
 

Banco UBS S.A. 
At.: Roberto Barbuti 
Avenida Juscelino Kubitschek, 50, 6º andar 
São Paulo, SP, CEP 04543-000 
Tel.: (11) 3048-5202 
Fax.: (11) 3078-7926 
E-mail: roberto.barbuti@ubs.com 
Internet: www.ubs-brasil.com.br 
 

Coordenador Coordenador 
Banco Itaú BBA S.A. 
At.: Marcelo Millen 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 3º ao 8º andares 
São Paulo, SP, CEP 04538-132 
Tel.: (11) 3708-8876 
Fax.: (11) 3708-8107 
E-mail: mmilleu@itaubba.com.br 
Internet: www.itaubba.com.br 
 

Banco Pactual S.A. 
At.: Rodolfo Riechert 
Praia do Botafogo, 501, 6º andar – Torre Corcovado 
Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-040 
Tel.: (21) 2588-4947 
Fax.: (21) 2514-9968 
E-mail: riechert@pactual.com.br 
Internet: www.pactual.com.br 

Consultores Legais da Companhia Consultores Legais dos Coordenadores 
Souza, Cescon Avedissian, Barrieu e Flesch 
Advogados 
At.: Alexandre Barreto 
Rua Funchal, 263, 11º andar 
São Paulo, SP, CEP 04551-060 
Tel: (11) 3089-6500 
Fax: (11) 3089-6565 
E-mail: scbf@scbf.com.br 
Internet: www.scbf.com.br 
 

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga 
Advogados 
At.: Rodrigo Figueiredo 
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 447 
São Paulo, SP, CEP 01403-001 
Tel: (11) 3147-7711 
Fax: (11) 3147-7770 
E-mail: Rodrigof@mattosfilho.com.br 
Internet: www.mattosfilho.com.br 

Auditores (2002 – 2004) Auditores (1º Trimestre de 2005) 
PricewaterHouseCoopers Auditores Independentes 
At.: Wander Teles 
Avenida José de Souza Campos, 243, 10º andar 
Campinas, SP, CEP 13025-320 
Tel: (19) 3794-5400 
Fax: (19) 3794-5454 
E-mail: wander.teles@br.pwc.com 
Internet: www.pwc.com.br 

KPMG Auditores Independentes  
At.: José Luiz Ribeiro de Carvalho 
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 33 
São Paulo, SP, CEP 04530-904 
Tel: (11) 3067-3000 
Fax: (11) 3079-3752 
E-mail: jcarvalho@kpmg.com.br 
Internet: www.kpmg.com.br 

 
Para mais informações sobre os administradores da Companhia, vide Seção “Administração” 
deste Prospecto. 
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS 
 

 
Identificação 

 
 

EDP - Energias do Brasil S.A., sociedade por 
ações de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 03.983.431/0001-03, com seus atos 
constitutivos arquivados na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo – JUCESP sob o 
NIRE nº 35.300.179.731. 

Sede 
 
 

A sede da Companhia está localizada na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Bandeira Paulista, 530, 14º andar. 

Diretoria de Relações com Investidores 
 
 

A Diretoria de Relações com Investidores da 
Companhia está localizada na sede da 
Companhia. 

Auditores Independentes da Companhia 
 
 

PricewaterhouseCoopers Auditores 
Independentes para os exercícios sociais 
encerrados em 31 de dezembro de 2004, 2003 
e 2002. 
 
KPMG Auditores Independentes para o 
trimestre encerrado em 31 de março de 2005. 

Títulos e Valores Mobiliários Emitidos 
 
 

Em 13 de junho de 2005, a Companhia 
celebrou o Contrato de Participação no Novo 
Mercado com a BOVESPA. Esse contrato 
entrará em vigor na data de publicação do 
Anúncio de Início da Oferta. A partir da data 
de entrada em vigor do Contrato de 
Participação no Novo Mercado, a Companhia 
estará registrada no segmento de Novo 
Mercado da BOVESPA e suas ações serão 
negociadas sob o código ENBR3, observando-
se que a Companhia integrará o Índice de 
Ações com Governança Corporativa 
Diferenciada – IGC da BOVESPA. Para mais 
informações sobre os valores mobiliários 
emitidos, veja Seção “Informações sobre 
Títulos e Valores Mobiliários Emitidos”. 

Jornais nos quais se realizam as 
Divulgações de Informações 

Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor 
Econômico. 

Site na Internet 
 
 

www.energiasdobrasil.com.br.  
As informações contidas no site da 
Companhia na Internet não fazem parte deste 
Prospecto. 

Atendimento aos Acionistas 
 
 

O atendimento aos acionistas da Companhia é 
efetuado em agências especializadas do Banco 
Itaú, cuja sede está localizada em São Paulo, 
na Rua Boa Vista, 176, subsolo. O responsável 
pelo Departamento de Acionistas é a Sra. 
Rosana Pereira de Souza. O telefone do 
departamento de acionistas do Banco é (11) 
5029-1919. 

Informações Adicionais 
 

Quaisquer outras informações ou 
esclarecimentos sobre a Companhia e a Oferta 
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 poderão ser obtidas junto (i) à Companhia, em 
sua sede social; (ii) aos Coordenadores; (iii) à 
BOVESPA, na Rua XV de Novembro, 275, 
São Paulo, SP; e (iv) à CVM, na Rua 7 de 
setembro, 111, 5º andar, Rio de Janeiro, RJ, ou 
na Rua Formosa, 367, 20º andar, São Paulo, 
SP. 
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SUMÁRIO DO PROSPECTO 
 
 
Este sumário contém informações relevantes sobre a nossa Companhia e sobre as Ações 
objeto da Oferta. Ele não contém todas as informações que o investidor deve considerar 
antes de tomar sua decisão de investimento. O investidor deve ler atentamente todo o 
Prospecto, para uma melhor compreensão das nossas atividades e da presente Oferta, 
especialmente as informações contidas nas Seções “Fatores de Risco”, “Análise e Discussão 
da Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado Operacionais” e nas nossas 
demonstrações financeiras consolidadas, e respectivas notas explicativas, também incluídas 
neste Prospecto. 

 
 
A COMPANHIA 
 
Nossas atividades são gerar, distribuir e comercializar energia elétrica no mercado brasileiro. 
Nossas distribuidoras atendem aproximadamente 2,9 milhões de clientes, localizados em 171 
municípios, com uma população total de 9,6 milhões de habitantes. Participamos em 
empreendimentos de geração que nos conferiram uma capacidade instalada de 529,6 MW em 
dezembro de 2004. Estamos ampliando esta capacidade em 527 MW, por meio da construção 
da Usina Hidrelétrica Peixe Angical e de dois outros projetos de geração, que deverão entrar 
em operação em 2006. Pretendemos continuar aumentando a nossa capacidade de geração 
participando dos leilões de novos aproveitamentos hidrelétricos. Nossa comercializadora, a 
Enertrade, comercializou um total de 4.849 GWh em 2004, o que a posiciona entre as maiores 
comercializadoras de energia elétrica do Brasil. 
 
Abaixo se encontram as nossas principais informações financeiras e operacionais 
consolidadas para os períodos indicados: 
 

 Exercício social findo em 31 
de dezembro de 

% de variação 
média ao ano 

Trimestre findo em 31 de 
março de 

% de 
variação 

 2004 2003 2002 2004-2002 2005 2004 
1º Tri 2004-

2005 
Receita Operacional 
Líquida   
(R$ milhões) 

3.702,7 3.364,5 2.891,4 13,2 1.096,5 948,2 15,6 

Lucro Líquido1 (R$ 
milhões) 

106,9 (168,6) (68,5) - 31,4 57,0 -44,9 

EBIT2 (R$ milhões) 548,9 359,1 201,6 65,0 218,8 182,1 42,2 
EBITDA3(R$ 
milhões) 

775,3 574,6 398,8 39,4 279,9 237,1 18,1 

Capacidade 
Instalada4 (MW) 

530 573 562 -2,8 530 584 -9,3 

Energia  
Distribuída (GWh)  

22.396 21.426 20.171 5,4 5.669 5.518 2,7  

Energia  
Comercializada5 
(GWh)  

4.849 2.737 1.270 96,3 1.604 1.112 44,2 

1 Conforme demonstrações financeiras combinadas. 
2 Para o cálculo do EBIT: lucro (prejuízo) líquido (+) participação de minoritários (+) resultado financeiro (+) 
resultado não operacional (+)  contribuição social e imposto de renda (+) resultado das participações 
societárias. 
3 Para o cálculo do EBITDA: lucro (prejuízo) líquido (+) participação de minoritários (+) resultado financeiro 
(+) resultado não operacional (+)  contribuição social e imposto de renda (+) depreciação e amortização (+) 
resultado das participações societárias. EBIT e EBITDA não são medidas amparadas pelas práticas contábeis 
brasileiras ou dos Estados Unidos e não deverão ser consideradas como alternativas ao lucro líquido como 
indicador do resultado operacional nem como alternativas ao caixa operacional como indicador de liquidez. 
Vide Seção “Informações Financeiras e Operacionais Selecionadas – Outras Informações”. 
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4 Considerando 27,65% da capacidade instalada da Usina de Lajeado e 100% da capacidade instalada das 
demais usinas (critério de consolidação). A redução da nossa capacidade instalada em 2004 deve-se à venda da 
Usina de Fafen. 
5 Volume de energia comercializado pela Enertrade (incluindo operações com partes relacionadas). 

 
 

ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO  
 
Em 2004, nossas distribuidoras registraram uma receita operacional líquida de R$3.558,4 
milhões, um EBITDA de R$724,4 milhões e um lucro líquido de R$286,1 milhões, o que 
representou cerca de 89,0% da nossa receita líquida total (antes de eliminações) e 93,4% do 
nosso EBITDA consolidado. Abaixo se encontra breve descrição das nossas distribuidoras: 
 

• Bandeirante. Uma das principais concessionárias de distribuição de energia elétrica 
do Estado de São Paulo e a maior do nosso grupo, a Bandeirante atua nas regiões do 
Alto Tietê e Vale do Paraíba, onde conta com uma base de 1,3 milhão de clientes, 
atendendo uma população de cerca de 4,4 milhões de habitantes. A receita líquida da 
Bandeirante representou 51,5% da receita líquida total das nossas distribuidoras em 
2004. 

 
• Escelsa. Principal concessionária de distribuição de energia elétrica do Estado do 

Espírito Santo, a Escelsa possui aproximadamente 1 milhão de clientes e atende uma 
população de cerca de 3,1 milhões de habitantes, em uma área que representa 
aproximadamente 90% da área total do Estado. A receita líquida da Escelsa 
representou 28,8% da receita líquida total das nossas distribuidoras em 2004. 

 
• Enersul. Principal concessionária de distribuição de energia elétrica do Estado do 

Mato Grosso do Sul, a Enersul conta com cerca de 640 mil clientes e atende uma 
população de cerca de 2,1 milhões de habitantes, em uma área que representa 
aproximadamente 92% da área total do Estado. A receita líquida da Enersul 
representou 19,7% da receita líquida total das nossas distribuidoras em 2004. 

 
 
ATIVIDADE DE GERAÇÃO 
 
No segmento de geração, possuímos investimentos relevantes nos seguintes ativos:  
 

• Lajeado. Possuímos uma participação (capital votante e direitos sobre energia) de 
27,65% na Usina Hidrelétrica de Lajeado, localizada no Rio Tocantins (TO), com 
capacidade instalada total de 902,5 MW. 

 
• Peixe Angical. Possuímos uma participação de 60% no Aproveitamento Hidrelétrico 

Peixe Angical, projeto em construção no Rio Tocantins (TO). Com orçamento total 
estimado em R$1,5 bilhão (moeda de dezembro de 2003), o projeto deverá entrar em 
funcionamento durante o ano de 2006 e terá capacidade instalada de 452 MW. 

 
• Outros Ativos. Controlamos, ainda, por meio da Escelsa e da Enersul, diversas usinas 

de geração que, tomadas em conjunto, possuem uma capacidade instalada de 280,1 
MW.  
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ATIVIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO 
 
Nossas atividades de comercialização de energia são conduzidas pela Enertrade, que tem 
atuação direcionada, sobretudo, ao atendimento de consumidores livres, tanto nas áreas de 
concessão das nossas distribuidoras, como também em outras áreas de concessão. A receita 
operacional líquida total da Enertrade no ano de 2004 foi de aproximadamente R$325,0 
milhões representando 8,8% da receita operacional líquida consolidada. 
 
 
PONTOS FORTES 
 
Acreditamos que nossos principais pontos fortes incluem:  
 

• Geração Consistente de Caixa. No ano de 2004, nosso EBITDA atingiu R$775,3 
milhões, um crescimento de 34,9% e 94,4% com relação a 2003 e 2002, 
respectivamente. Nossa margem de EBITDA atingiu 20,9% em 2004, um 
crescimento considerável em relação a 2003, quando atingiu 17,1%, e em relação a 
2002, quando atingiu 13,8%. Em 2004, nosso EBIT foi de R$548,9 milhões, um 
crescimento de 52,8% se comparado com 2003, e de 172,3% se comparado com o 
correspondente montante pro forma de 2002.  

 
• Localização Estratégica. Nossas distribuidoras atuam em áreas com forte 

concentração de clientes nos segmentos industrial e de agronegócio. A Bandeirante e 
a Escelsa atuam em áreas altamente desenvolvidas e industrializadas. O Estado de 
São Paulo, área de atuação da Bandeirante, é o principal gerador de riqueza nacional, 
respondendo por cerca de 33,4% do PIB brasileiro, em 2004, segundo estimativa da 
Fundação SEADE. O Estado do Espírito Santo, área de atuação da Escelsa, é um 
Estado predominantemente exportador, apresentando, segundo dados do IBGE, a 
maior taxa média de crescimento econômico da Região Sudeste de 1985 a 2002. Já o 
Estado do Mato Grosso do Sul, área de concessão da Enersul, vem passando por um 
processo de modernização importante desde o início dos anos 80, decorrente da 
expansão do agronegócio. Segundo dados do IBGE, o PIB do Estado do Mato Grosso 
do Sul cresceu a uma taxa média de 4,2% ao ano no período de 1992 a 2002, 
enquanto a taxa de crescimento média do PIB nacional no mesmo período foi de 
2,9% ao ano.  

 
• Eficiência Operacional. No segmento de distribuição, nossas empresas têm 

apresentado evolução favorável dos principais índices de desempenho operacional, 
dentre os quais destacam-se os índices de produtividade e de qualidade do serviço. A 
nossa produtividade, medida pelo número de clientes por empregado, atingiu a marca 
de 869 clientes por empregado em 2004, ante 806 em 2003 e 765 em 2002. No que 
diz respeito à qualidade do serviço, medida pelos índices de duração de cortes de 
fornecimento e de freqüência de cortes de fornecimento, conhecidos pelas siglas DEC 
e FEC, respectivamente, nossas distribuidoras apresentaram performance melhor que 
a média do setor e vêm constantemente mantendo-se abaixo das metas impostas pela 
ANEEL. 

 
• Experiência no Desenvolvimento de Grandes Projetos de Geração. A experiência que 

adquirimos no gerenciamento de grandes projetos de geração, tais como a Usina 
Hidrelétrica Lajeado (902,5 MW) e o Aproveitamento Hidrelétrico Peixe Angical 
(452 MW), aliada ao know-how e à capacidade de nosso controlador, contribuirão 
positivamente para o desenvolvimento de nossos futuros empreendimentos. 
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• Evolução Significativa no Segmento de Comercialização. Em 2004, nossa 
comercializadora, a Enertrade, comercializou um total de 4.849 GWh, representando 
um aumento de 77% sobre as vendas de 2003, que totalizaram 2.737 GWh, e de 
282% se comparado com 2002, quando comercializamos 1.270 GWh. Esse 
desempenho garantiu o 2º lugar à Enertrade, entre as companhias comercializadoras 
privadas, em termos de volume de energia nacional negociado no âmbito do mercado 
atacadista em 2004, segundo a CCEE. 

 
• Acionista Controlador com Vasta Experiência no Setor Elétrico. Somos controlados 

pelo Grupo Energias de Portugal, um sólido grupo ibérico com vasta experiência nas 
áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Décimo 
maior grupo europeu no setor de energia e o segundo maior grupo privado de 
Portugal (em valor de mercado), o Grupo Energias de Portugal tem um histórico de 
comprometimento de longo prazo com o Brasil, estando presente há quase 10 anos no 
mercado nacional. A operação brasileira representa uma parte relevante dos negócios 
do grupo, respondendo por 15,0% da receita  total e 10,4% dos ativos totais do 
Grupo, em 2004.  

 
• Comprometimento com as Melhores Práticas de Governança Corporativa. Sempre 

estivemos fortemente comprometidos com boas práticas de governança corporativa, 
em consonância com os princípios adotados por nosso controlador, listado nas bolsas 
de Lisboa e Nova York. Além disso, implementamos recentemente uma bem 
sucedida reestruturação societária, pautada pelo respeito aos direitos dos acionistas 
minoritários das nossas distribuidoras, que tiveram a oportunidade de migrar para a 
Energias do Brasil, o que permitirá maior liquidez às suas ações. Em 13 de junho de 
2005, celebramos o Contrato de Participação no Novo Mercado com a BOVESPA. 
Esse contrato entrará em vigor na data de publicação do Anúncio de Início da Oferta. 
A partir da data de entrada em vigor do Contrato de Participação no Novo Mercado, 
estaremos registrados no Novo Mercado, segmento especial de negociação de ações 
da BOVESPA que exige os mais altos padrões de governança corporativa. 

 
 

PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS 
 
O nosso principal objetivo é criar valor para os nossos acionistas, por meio do crescimento 
sustentado nos mercados de geração, distribuição e comercialização de energia elétrica no 
Brasil. Para alcançar esse objetivo, temos como principais estratégias: 
 

• Ampliar a Atuação na Geração. Acreditamos que nossa vasta experiência na 
construção e no gerenciamento de grandes projetos hidrelétricos nos coloca em uma 
posição estratégica para aproveitar oportunidades no segmento de geração. 
Adicionalmente, a capitalização da nossa dívida com a EDP ISL, controlada pela 
Energias de Portugal, no valor total de R$670,0 milhões, somada aos recursos a serem 
obtidos por meio da presente Oferta, contribuirá para fortalecer significativamente a 
nossa estrutura de capital, posicionando-nos de forma competitiva para explorar 
novos projetos de geração. Acreditamos que as principais oportunidades de 
crescimento no segmento estarão (a) na participação em leilões de novos 
aproveitamentos hidrelétricos, com início previsto para 2005, de acordo com 
indicações do Ministério de Minas e Energia, e (b) na aquisição de ativos de energia 
hidrelétrica já existentes. Poderemos explorar essas oportunidades em parceria com 
empresas com grande experiência no mercado brasileiro, à semelhança do projeto de 
Peixe Angical. Acreditamos que o direcionamento de nossos novos investimentos 
para o segmento de geração trará maior equilíbrio ao nosso portfolio de ativos. 
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• Aumentar a Eficiência Operacional. Implementamos recentemente uma 
reestruturação societária que nos permitirá iniciar um intenso processo de integração 
das nossas atividades de distribuição. Acreditamos que esse processo resultará em 
maior eficiência operacional e na redução significativa de nossos custos operacionais 
e administrativos, principalmente em virtude (a) da unificação da gestão financeira da 
Bandeirante, Escelsa e Enersul, com a otimização da estrutura de capital, reduzindo 
custos financeiros; (b) da padronização e aumento de escala na aquisição de materiais, 
equipamento e serviços; e (c) do compartilhamento de serviços administrativos e 
terceirizados, tais como serviços de call centers e de informática.  

 
• Atuar Ativamente no Segmento de Comercialização. Estamos ativamente engajados 

na comercialização de energia, como resposta estratégica ao desenvolvimento de um 
mercado de “consumidores livres” no Brasil. Pretendemos fidelizar clientes 
localizados dentro e fora das nossas áreas de distribuição que optem pela condição de 
“clientes livres”, fornecendo-lhes energia por meio da nossa comercializadora de 
energia, a Enertrade, e assessorando-os em soluções às suas necessidades na área 
energética. O negócio de comercialização caracteriza-se por ter baixo custo fixo e 
oferecer oportunidades de geração de lucro nas margens de comercialização. Com a 
Enertrade, garantimos a nossa participação no desenvolvimento desse mercado no 
Brasil. 

   
• Consolidar Nossa Posição Como um Player Relevante do Setor Elétrico. 

Pretendemos nos posicionar como um participante central no desenvolvimento do 
setor elétrico, identificando as melhores oportunidades de negócios nos segmentos em 
que atuamos, de maneira sempre consistente com o nosso planejamento estratégico e 
obedecendo a rigorosos critérios de retorno sobre o investimento.  

 
 
ESTRUTURA DO GRUPO 
 
Somos uma sociedade de participações (holding), que concentra os investimentos do Grupo 
Energias de Portugal no setor de energia elétrica no Brasil.  
 
Implementamos recentemente a primeira etapa de um processo de reorganização societária, 
que teve por objetivos simplificar a estrutura societária do nosso grupo, capturar sinergias e 
consolidar, exclusivamente na Energias do Brasil, a liquidez e a dispersão das ações de 
emissão das nossas distribuidoras. 
 
Adicionalmente, conforme fato relevante publicado pela nossa Companhia no dia 14 de junho 
de 2005 no Jornal “Valor Econômico”, celebramos no dia 13 de junho de 2005 o Instrumento 
de Justificação e Protocolo de Cisão Parcial e de Incorporação de Acervo Cindido e de 
Sociedades com as nossas controladas Escelsa, Enersul, Cesa, Energest, Magistra, Ochola e 
Enercorp, que contempla os seguintes atos necessários à desverticalização das nossas 
atividades, em atendimento à Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico: (a) segregação das 
atividades de distribuição e geração da Escelsa e da Enersul; e (b) organização horizontal das 
nossas controladas, com decorrente maior transparência na divulgação e apuração do 
resultado das nossas operações. Para mais informações sobre o processo de desverticalização 
das nossas atividades, vide Seção “Reestruturação Societária e Desverticalização”. 
 
O gráfico abaixo apresenta a estrutura simplificada do nosso Grupo após a reorganização 
societária e a desverticalização das nossas atividades: 
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Legenda

% do Capital Total

Notas: 

1   Capital votante e representa o percentual que a Energias do Brasil detém da energia produzida. A Energias do Brasil possui 16,3% do capital total

2   Inclui os ativos de geração da Escelsa que serão transferidos para CESA depois da desvertizalização

3   Inclui os ativos de geração da Enersul que serão transferidos para a Ochola depois da desvertizalização. A Ochola terá sua denominação alterada para  Pantanal Energética

DistribuiçãoComercializaçãoGeração

Peixe 
Angical Enersul

Escelsa

Enertrade BandeiranteLajeado

100,0%100,0%27,65% 1

100,0%

60,0% 100,0%

Energest2

100,0%

Costa Rica

51,0%

Pantanal 
Energética3

100,0%

CESA2

100,0%

Energias do Brasil

Legenda

% do Capital Total

Notas: 

1   Capital votante e representa o percentual que a Energias do Brasil detém da energia produzida. A Energias do Brasil possui 16,3% do capital total

2   Inclui os ativos de geração da Escelsa que serão transferidos para CESA depois da desvertizalização

3   Inclui os ativos de geração da Enersul que serão transferidos para a Ochola depois da desvertizalização. A Ochola terá sua denominação alterada para  Pantanal Energética

DistribuiçãoComercializaçãoGeração

Peixe 
Angical Enersul

Escelsa

Enertrade BandeiranteLajeado

100,0%100,0%27,65% 1

100,0%

60,0% 100,0%

Energest2

100,0%

Costa Rica

51,0%

Pantanal 
Energética3

100,0%

CESA2

100,0%

Energias do Brasil

 

 

RESUMO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS 
 
 
Apresentamos a seguir um resumo dos nossos dados financeiros para cada um dos períodos 
indicados. As informações financeiras selecionadas e apresentadas abaixo devem ser lidas em 
conjunto com as demonstrações contábeis consolidadas e respectivas notas explicativas e as 
informações fornecidas na Seção “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação 
Financeira e os Resultados Operacionais”. 
 
As informações financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2004, 
2003 e 2002 foram extraídas das nossas demonstrações contábeis consolidadas e combinadas 
auditadas, incluídas neste Prospecto. As informações financeiras consolidadas relativas ao 
período de três meses findos em 31 de março de 2005 e 2004, foram extraídas das nossas 
demonstrações contábeis consolidadas não auditadas e também incluídas neste Prospecto. As 
nossas demonstrações contábeis consolidadas não auditadas incluem, na opinião da nossa 
administração, todos os reajustes necessários para apresentar de maneira apropriada nossos 
resultados operacionais e situação financeira nas datas e em relação aos períodos 
apresentados. Os resultados do trimestre findo em 31 de março de 2005 não são 
necessariamente indicativos dos resultados esperados para o exercício inteiro a encerrar-se em 
31 de dezembro de 2005. 
 
A comparabilidade das nossas demonstrações do resultado para os exercícios encerrados em 
31 de dezembro de 2004 e 2003 com a demonstração do resultado para o exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2002 é limitada, uma vez que o Grupo EDP adquiriu o controle 
integral da Escelsa e da Enersul somente em outubro de 2002.  Durante o período de janeiro a 
setembro de 2002, o Grupo EDP compartilhava o controle de referidas sociedades com 
terceiros. A demonstração do resultado para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2002 consolida proporcionalmente os resultados da Escelsa e da Enersul baseado na 
participação da Energias de Portugal nas referidas sociedades no período de janeiro a 
setembro de 2002, e, integralmente, no período de outubro a dezembro de 2002. Para facilitar 
a comparabilidade entre os exercícios, apresentamos na coluna “Integral 2002” (que se refere 
ao pro forma) abaixo a demonstração do resultado para o exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2002 consolidando os resultados da Escelsa e da Enersul integralmente para o 
exercício inteiro de 2002, antes da eliminação da participação dos acionistas minoritários, 
linha a linha no resultado. 
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Em outubro de 2003, adquirimos do Grupo EDP participação na Escelsa e Enersul. Por esse 
motivo, nossas demonstrações financeiras consolidadas auditadas encontram-se apresentadas 
em bases combinadas para os períodos que precedem referidas aquisições, incluindo o 
balanço de 31 de dezembro de 2002 e as demonstrações do resultado para os exercícios 
encerrados em 31 de dezembro de 2002 e 2003. Ou seja, incluímos a participação na Escelsa e 
Enersul nas nossas demonstrações financeiras nos exercícios sociais encerrados em 31 de 
dezembro de 2002 e 2003, como se referidas sociedades já estivessem sob nosso controle em 
nesses períodos. Neste Prospecto nos referimos às demonstrações financeiras para estes 
períodos como “demonstrações financeiras combinadas”. 
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INFORMAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO 
 

 
 

Trimestre encerrado em 
31 de março de 

(em milhões de reais) 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 

(em milhões de reais) 
      Integral 
 2005 2004 2004 2003 2002 (1) 2002 (2) 
Receita operacional    (Combinado) (Combinado)  
Fornecimento de energia elétrica 1.269 1.160 4.462 4.137 2.965 3.521 
Suprimento de energia elétrica 39 22 91 95 151 165 
Outras receitas operacionais 119 78 360 183 73 88 
Total da receita operacional 1.427 1.259 4.912 4.415 3.190 3.774 
       
Dedução da receita operacional       
Quota para reserva global de reversão (10) (8) (45) (44) (32) (42) 
Impostos e contribuições sobre a receita (321) (303) (1.164) (1.006) (697) (841) 
Total da dedução da receita operacional (331) (311) (1.210) (1.050) (729) (883) 
       
Receita operacional líquida 1.097 948 3.703 3.364 2.461 2.891 
       
Custo do serviço de energia elétrica       
Energia elétrica comprada para revenda (413) (386) (1.545) (1.658) (1.307) (1.513) 
Energia Livre 0 (15) (15) (10) 10 10 
Encargos de uso de rede elétrica (132) (95) (421) (331) (218) (255) 
Total do custo do serviço de energia 
elétrica 

(546) (496) (1.982) (1.999) (1.514) (1.757) 

       
Custo da operação       
Pessoal (33) (38) (143) (148) (98) (124) 
Materiais e serviços de terceiros (33) (28) (119) (98) (64) (82) 
Depreciações e amortizações (49) (45) (185) (173) (127) (159) 
Subvenção – CCC e CDE (100) (57) (273) (172) (149) (176) 
Outros custos de operação(3) (19) (22) (76) (75) (66) (76) 
Total do Custo da Operação (234) (188) (796) (666) (504) (618) 
       
Total dos custos do serviço de energia 
elétrica e da operação 

(779) (685) (2.778) (2.665) (2.018) (2.375) 

       
Custo do serviço prestado a terceiros (2) (1) (4) (6) (7) (10) 
       
Lucro operacional bruto 315 262 921 694 435 507 
       
Despesas operacionais       
Com vendas (12) (15) (49) (29) (28) (31) 
Gerais e administrativas (63) (48) (266) (240) (159) (183) 
Depreciações e amortizações (12) (10) (41) (42) (27) (38) 
Outras despesas operacionais líquidas (9) (7) (16) (24) (7) (53) 
Total das despesas operacionais (96) (80) (372) (335) (220) (305) 
       
Resultado do serviço 219 182 549 359 216 202 
Resultado das participações societárias 1 0 (10) (2) 0 0 
Resultado financeiro líquido (56) (59) (219) 46 (394) (780) 
       
Lucro operacional 164 124 320 403 (220) (578) 
       
Resultado não operacional       
Receitas não operacionais 3 2 12 26 9 9 
Despesas não operacionais (4) (1) (2) (43) (302) (80) (84) 
Total do resultado não operacional 2 0 (31) (276) (72) (75) 
       
Lucro (prejuízo) antes do imposto de 
renda e da contribuição social 

165 124 288 127 (291) (653) 

Imposto de renda e contribuição (63) (48) (10) (176) 42 82 
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social  

       
Lucro (prejuízo) antes da participação 
dos minoritários 

102 75 279 (49) (249) (571) 

Participação dos minoritários (71) (18) (172) (120) 181 503 
Lucro líquido (prejuízo) 31 57 107 (169) (68) (68) 

(1) Tendo em vista que o Grupo EDP compartilhava o controle da Escelsa e Enersul com terceiros, a 
demonstração do resultado para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2002, consolida os resultados da 
Escelsa e Enersul proporcionalmente à participação do Grupo EDP em referidas sociedades no período de 
janeiro a setembro de 2002 e, integralmente, no período de outubro a dezembro de 2002. 

(2) A Demonstração do Resultado pro forma consolida o resultado da Escelsa e Enersul, integralmente para o 
exercício inteiro de 2002.  

(3) Foi feito um ajuste nas quantias relacionadas ao acordo geral do setor elétrico e às vendas no âmbito do 
mercado  atacadista de energia elétrica. 

(4) Durante o exercício de 2003, foi constituída provisão de impairment do ativo imobilizado da Fafen de 
R$139,1 milhões  e da EDP Lajeado de R$90,0 milhões. 
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BALANÇO PATRIMONIAL 
 
Balanço Patrimonial  

R$ milhões 

Trimestre encerrado em 31 de 
março de 

Exercício social encerrado em 

31 de dezembro de 

 

 2005 2004 2003 2002 

  (Combinado)

Ativo Circulante  

 Disponibilidades 270 183 98 81

 Títulos e valores mobiliários 167 197 203 307

 Consumidores e concessionários 1.202 1.156 937 1.029

     Outros 277 366 292 268

Total do Ativo Circulante 1.916 1.902 1.530 1.685

  

Realizável a longo prazo  

 Consumidores e concessionários 

 

789 695 836 756

      Outros 1.224 1.257 1.029 908

  

Total do Ativo Realizável Longo 
Prazo 

 

2.013 1.952 1.865 1.664

  

Permanente  

 Investimentos 397 411 412 419

 Imobilizado 3.671 3.488 2.840 2.853

 Diferido 9 9 9 11

  

Total do Ativo Permanente 4.077 3.908 3.261 3.283

  

Total do Ativo 8.007 7.762 6.657 6.632

  

Passivo Circulante  

 Fornecedores 416 415 430 433

 Encargos de dívidas 46 67 82 96

 Empréstimos e financiamentos 831 770 829 716

    Outros 602 604 479 365

  

Total do Passivo Circulante 1.895 1.856 1.820 1.610

  

Passivo Exigível a longo prazo  

 Fornecedores 103 127 172 188

 Empréstimos e financiamentos 2.819 2.729 2.154 2.581
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    Outros 856 837 699 524

 

 

 

Total do Passivo Exigível a Longo 
Prazo 3.778 3.693 3.025 3.293

  

Participação dos minoritários 934 844 570 319

  

Patrimônio líquido:  

 Capital social 1.323 1.324 1.304 1.304

 Reserva de capital 2 2 0 128

 Lucros (prejuízos) acumulados 74 43 (62) (21)

  

Total Patrimônio Líquido 1.400 1.369 1.241 1.410

  

Total do Passivo e Patrimônio 
Líquido 

8.007
7.762 6.657 6.632
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INFORMAÇÕES OPERACIONAIS 
 

 Trimestre encerrado em 31 de 
março de 

 

Exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 

 

 2005 2004 2004 2003 2002 

Energia elétrica faturada (em 
GWh): 

        

Residencial 1.136 1.169 4.387 4.200 4.111 

Industrial 1.593 1.880 7.433 8.626 9.952 

Comercial, serviços e outros 695 701 2.595 2.481 2.496 

Rural 183 185 739 761 675 

Poderes públicos 121 123 493 481 430 

Iluminação pública 170 165 674 661 605 

Serviço público 131 174 634 680 649 

Total da energia faturada 4.028 4.430 16.956 17.890 18.919 

Consumo próprio 5 5 19 21 22 

      

Suprimento Convencional 73 82 317 348 344 

Energia em trânsito 1.562 1.034 5.104 3.167 887 

      

Total da energia distribuída 5.669 5.518 22.396 21.426 20.171 

      

Total de clientes faturados 2.923 2.856 2.895 2.821 2.769 

      

Capacidade instalada (MW) 530 584 530 573 562 

Energia assegurada hídrica (MW 
médios) 

326 326 326 326 283 

      

Energia gerada (GWh) 789 968 2.879 2.644 2.204 
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OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

Abertura Receita Operacional Líquida      

 

Trimestre encerrado em 
31 de março de 

(em milhões de reais) 

Exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 

(em milhões de reais) 
 2005 2004 2004 2003 2002 

      
Distribuição 1.046,6 911,9 3.558,4 3.216,9 2.818,8 
Escelsa controladora 305,0 248,5 1.023,8 953,4 837,2 
Enersul controladora 266,6 170,7 701,1 568,0 424,6 
Bandeirante 475,0 492,7 1.833,4 1.695,5 1.557,0 
      
Geração 29,0 26,2 107,8 86,3 53,3 
EDP Lajeado consolidado 23,0 20,9 84,2 76,9 46,6 
CESA 4,0 3,4 15,4 2,4 2,0 
Costa Rica 2,1 1,9 8,3 7,0 4,7 
      
Comercialização 106,8 73,3 325,0 161,7 41,1 
Enertrade 106,8 73,3 325,0 161,7 41,1 
      
Outros 0,8 6,6 4,8 32,8 34,1 
      
Eliminações -86,7 -69,8 -293,3 -133,1 -55,8 
      
Receita operacional líquida 1.096,5 948,2 3.702,7 3.364,5 2.891,4 
      
      
      

Abertura EBITDA      

 

Trimestre encerrado em 
31 de março de 

(em milhões de reais) 

Exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 

(em milhões de reais) 
 2005 2004 2004 2003 2002 

      
Distribuição 246,6 222,6 724,4 568,9 415,5 
Escelsa controladora 66,4 56,5 180,4 179,2 152,1 
Enersul controladora 125,6 53,1 212,1 148,1 77,8 
Bandeirante 54,6 113,0 331,9 241,6 185,6 
      
Geração 18,7 15,6 61,1 45,2 24,1 
EDP Lajeado consolidado 13,4 10,7 40,3 37,5 18,7 
CESA 3,7 3,2 14,1 1,9 1,7 
Costa Rica 1,6 1,7 6,7 5,7 3,7 
      
Comercialização 24,0 9,6 43,6 6,4 -18,8 
Enertrade 24,0 9,6 43,6 6,4 -18,8 
      
Outros -9,4 -10,7 -53,9 -45,8 -21,9 
      
Eliminações 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      
EBITDA total 279,9 237,1 775,3 574,6 398,8 



 
 
 

 55

 

 Trimestre encerrado em 
31 de março de 

Exercício social  

encerrado em 31 de dezembro de 

 2005 2004 2004 2003 2002 

 (em milhões de R$, com exceção de ações e dados por ações) 

EBITDA:      

Lucro (prejuízo) líquido nos termos dos 
Princípios Contábeis Brasileiros 

31,4 57,0 106,9 -168,6 -68,5 

Mais:      

Participação de minoritários 71,1 18,5 171,6 119,8 -502,6 

Resultado financeiro 55,9 58,6 219,2 -45,9 780,0 

Resultado não operacional -1,6 0,0 31,6 275,9 74,9 

Contribuição social e imposto de renda 62,7 48,1 9,7 175,6 -82,2 

Resultado de Participações Societárias -0,6 0,0 9,8 2,4 0,0 

Resultado do Serviço / EBIT (1) 218,8 182,1 548,9 359,1 201,6 

Depreciação e amortização 61,1 54,9 226,4 215,5 197,2 

      

      

EBITDA (1) 279,9 237,1 775,3 574,6 398,8 

(1) Para o cálculo do EBIT: lucro (prejuízo) líquido (+) participação de minoritários (+) resultado 
financeiro (+) resultado não operacional (+)  contribuição social e imposto de renda (+) resultado das 
participações societárias. O EBITDA representa: lucro (prejuízo) líquido (+) participação de minoritários 
(+) resultado financeiro (+) resultado não operacional (+) contribuição social e imposto de renda (+) 
depreciação e amortização (+) resultado das participações societárias.  EBITDA e EBIT não são medidas 
sob as práticas contábeis brasileiras ou dos Estados Unidos e não deverão ser considerados como 
alternativas ao lucro líquido como indicador do resultado operacional, nem como alternativas ao caixa 
operacional como indicador de liquidez. O EBIT e EBITDA, conforme por nós calculado, pode não ser 
comparável ao EBIT e EBITDA utilizado por outras companhias.  Apesar de não ser uma medida 
amparada pelas práticas contábeis brasileiras ou dos Estados Unidos, a nossa administração usa EBIT e 
EBITDA para medir o nosso resultado operacional. Adicionalmente, entendemos que certos investidores 
e analistas financeiros usam EBIT e EBITDA como indicador do resultado operacional e/ou fluxo de 
caixa de uma companhia. 
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ESTRUTURA DA OFERTA 
 
 
Companhia: 
 
 

EDP - Energias do Brasil S.A. 

Acionistas Vendedores: 
 

Acionistas não controladores da Companhia que receberam 
ações de emissão da Companhia diretamente em 
decorrência da reorganização societária aprovada pelas 
assembléias gerais de acionistas da Bandeirante, da 
Escelsa, da Magistra, da Iven e da Enersul realizadas em 29 
de abril de 2005, objeto dos avisos aos acionistas 
publicados no jornal Valor Econômico em 2 e 13 de maio 
de 2005 por Bandeirante, Escelsa, Enersul e Iven, que 
venham a aderir à distribuição. 
 

Coordenador Líder da Oferta: 
 
 

Banco UBS S.A. 

Coordenadores: 
 
 

Banco Itaú BBA S.A. 
Banco Pactual S.A. 

Oferta: 
 
 

A Oferta compreende uma a distribuição pública primária 
de 24.161.000 ações ordinárias, bem como a quantidade de 
ações ordinárias, que correspondem à divisão de R$670,0 
milhões pelo Preço por Ação, desconsiderada eventual 
fração de ação. Todas Ações a serem emitidas pela 
Companhia, com a exclusão do direito de preferência dos 
seus atuais acionistas, dentro do limite de capital 
autorizado previsto em seu Estatuto Social.  
 
Poderão ainda ser objeto da Oferta, ações ordinárias 
nominativas, escriturais e sem valor nominal, de 
titularidade de Acionistas Vendedores que venham a aderir 
à distribuição, nas condições descritas na seção 
“Informações Relativas à Oferta”. Caso nenhum Acionista 
Minoritário da Reorganização venha a aderir à Oferta 
Secundária, de acordo com as condições expostas abaixo, 
será realizada apenas a Oferta Primária.  
 
Serão também realizados simultaneamente esforços de 
venda das Ações no exterior, visando colocação junto a 
investidores institucionais qualificados, residentes no 
exterior e que invistam no Brasil e sejam registrados na 
CVM, nos termos previstos na Resolução 2.689, e na 
Instrução CVM 325, em conformidade com isenções 
estabelecidas de acordo com o Securities Act, sem a 
necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de 
qualquer registro de distribuição e colocação das Ações no 
exterior, inclusive perante a SEC dos Estados Unidos da 
América. Exceto se registradas na SEC, as Ações somente 
poderão ser objeto de ofertas nos Estados Unidos da 
América ou a pessoas consideradas “U.S. persons,” 
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conforme definido na Regulation S do Securities Act, de 
acordo com uma isenção de registro do Securities Act e 
somente por meio do Preliminary Offering Memorandum, 
emitido na mesma data deste Prospecto Preliminar.  
 
 

Opção de Ações Adicionais: 
 

O montante de Ações Objeto da Oferta Primária poderá, no 
prazo de até 31 (trinta e um) dias a contar da data do 
Contrato de Distribuição, inclusive, ser acrescido de até 
3.624.150 ações de emissão da Companhia, excluídas as 
Ações decorrentes da Capitalização, com a finalidade 
exclusiva de atender a um eventual excesso de demanda 
que venha a ser constatado no decorrer da Oferta, com o 
conseqüente aumento do número de ações a serem 
ofertadas na Oferta Primária. O referido acréscimo será 
representado por uma opção de distribuição de lote 
suplementar, nos termos do Artigo 24 da Instrução CVM 
400, sendo que para tal fim concedida pela Companhia aos 
Coordenadores, a ser exercida pelo Coordenador Líder por 
decisão conjunta dos Coordenadores, que poderá ser 
exercida no prazo de até 31 (trinta e um) dias a contar da 
data do Contrato de Distribuição. 
 

Preço por Ação: 
 
 

R$[�] por Ação. 

Capital Social: 
 
 

Nosso capital social é composto por 100.009.232  ações 
ordinárias. Após a realização da presente Oferta, nosso 
capital social será composto por [�] ações ordinárias, sem o 
exercício de Opção de Ações Adicionais. Para mais 
informações sobre os direitos das ações ordinárias, vide 
Seção “Composição do Capital Social”. 
 

Direito de Venda Conjunta 
(Tag-along rights): 
 
 

Após a listagem de nossas ações ordinárias no Novo 
Mercado, na hipótese de alienação do nosso controle 
acionário, o adquirente deverá realizar, no prazo de 90 dias 
após a aquisição do bloco de controle, uma oferta pública 
de aquisição das ações de todos os nossos demais 
acionistas, a um preço não inferior a 100% do preço pago 
por ação do bloco de controle, de forma a assegurá-los 
tratamento igualitário àquele dispensado ao acionista 
controlador. Para mais informações vide Seção 
“Composição do Capital Social”. 
 

Direito de Voto: 
 
 

Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um 
voto em todas as deliberações da assembléia geral de 
acionistas, inclusive em matérias como a alteração do 
Estatuto Social, a eleição e destituição de membros do 
Conselho de Administração, bem como outras matérias 
previstas na Lei das Sociedades por Ações. Para mais 
informações vide “Composição do Capital Social”. 
 

Restrições à Transferência de 
Ações (Lock-up): 

De acordo com as regras do Novo Mercado, os acionistas 
controladores e os administradores de companhia listada no 
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Novo Mercado não podem vender e/ou ofertar à venda 
ações de emissão da companhia, ou derivativos lastreados 
nestas ações, durante os primeiros seis meses após o início 
da negociação das ações da companhia no Novo Mercado. 
Após este período inicial de seis meses, os acionistas 
controladores e administradores não podem vender ou 
ofertar mais do que 40% de suas ações ordinárias, ou 
derivativos lastreados em ações de emissão da companhia 
por seis meses adicionais.  
 
Não obstante as Regras do Novo Mercado acima descritas, 
em vista da existência prévia do compromisso de realização 
das Ofertas Financiadas, e considerando que a referida 
oferta não ultrapassará 40% do volume de ações a ser 
detido pela Energias de Portugal e suas controladas na data 
de listagem da Energias do Brasil no Novo Mercado, bem 
como a restrição à alienação das ações adquiridas no 
âmbito das Ofertas Financiadas por 180 dias, a BOVESPA 
dispensou a Energias de Portugal do cumprimento do 
disposto no item 3.4 – “Vedação à Negociação” - do 
Regulamento do Novo Mercado, para fins exclusivos de 
realização das Ofertas Financiadas. 
 
Adicionalmente às restrições à negociação estabelecidas no 
Regulamento do Novo Mercado, cada um dos Acionistas 
Vendedores que seja investidor institucional, por um prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da Data de 
Liquidação (o “Período Restrito de Transferência”), e salvo 
nas hipóteses de prévio consentimento dos Coordenadores, 
por escrito, e da subscrição e/ou aquisição de Ações no 
âmbito da Oferta e das Ofertas Financiadas, sujeito a 
determinadas exceções, a Companhia (a) não poderá 
oferecer, vender, se comprometer a vender, onerar, emitir, 
conceder opção de compra ou de qualquer outra forma 
dispor ou se comprometer a dispor, direta ou indiretamente, 
de ações ordinárias de sua emissão, ou de qualquer outro 
título conversível em, permutável por, ou que outorgue 
direito de subscrição de ações ordinárias de sua emissão ou 
de outros valores mobiliários de sua emissão que sejam 
substancialmente semelhantes às ações ordinárias 
(conjuntamente, os “Valores Mobiliários Restritos”), sendo 
expressamente permitido à Acionista Controladora da 
Companhia e/ou sociedades por ela controladas realizar, a 
qualquer tempo, as Ofertas Financiadas; (b) não permitir ou 
arquivar, ou fazer com que seja declarado efetivo sob o 
Securities Act ou sob as leis brasileiras, um registro relativo 
à oferta e venda de quaisquer Valores Mobiliários 
Restritos; ou (c) não celebrar qualquer contrato de swap ou 
outro contrato pelo qual as conseqüências financeiras 
decorrentes da propriedade de ações ordinárias de sua 
emissão sejam transferidas, no todo ou em parte, para 
terceiro, observado, no entanto, que no caso de término 
antecipado do Contrato de Distribuição sem a consumação 
da Oferta, as restrições constantes desta obrigação ficarão, 
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automaticamente, sem efeito. 
 
Os Coordenadores obtiveram compromissos de lock-up em 
relação às ações ordinárias de emissão da Companhia pelo 
prazo de 90 dias a contar da data do Prospecto Definitivo 
de determinados acionistas da Companhia, sujeito a 
determinadas exceções (vide Seção “Restrições à 
Negociação de Ações (Lock-up)”). As ações ordinárias 
sujeitas a este lock-up representam, aproximadamente, 
10,0% do capital social da Companhia. 
 

Fatores de Risco: 
 
 

Vide Seção “Fatores de Risco” para uma explicação sobre 
os fatores de risco que devem ser analisados antes da 
realização de investimento nas Ações. 
 
O investimento em ações representa um investimento de 
risco, posto que é um investimento em renda variável e, 
assim, os investidores que pretendam investir nas Ações 
estarão sujeitos à volatilidade do mercado de capitais. 
Ainda assim, não há nenhuma classe ou categoria de 
investidor que esteja proibida por lei de adquirir as Ações.  
 

Destinação dos Recursos: 
 
 

Pretendemos utilizar os recursos provenientes da Oferta 
Primária principalmente para financiar investimentos na 
área de geração de energia, no montante estimado em 
R$260 milhões, mais especificamente na conclusão do  
Aproveitamento Hidrelétrico Peixe Angical, expansão da 
Usina Hidrelétrica Mascarenhas e conclusão da PCH São 
João. O restante dos recursos será destinado a fins diversos, 
tais como projetos de expansão, capital de giro e outros. 
Não receberemos nenhum recurso proveniente da Oferta 
Secundária das Ações. Também não receberemos nenhum 
recurso proveniente da subscrição de Ações na Oferta 
Prioritária aos Acionistas por Acionistas que as 
integralizem com créditos detidos contra a Companhia. 
 

Dividendos: 
 
 

A Lei das Sociedades por Ações e nosso Estatuto Social 
estabelecem o pagamento de dividendo mínimo obrigatório 
a nossos acionistas de 25% do lucro líquido apurado em 
nossas demonstrações financeiras não consolidadas, 
ajustado de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, a 
não ser que a distribuição do dividendo mínimo obrigatório 
seja suspensa, caso nosso Conselho de Administração 
informe à assembléia geral que a distribuição seria 
incompatível com a nossa condição financeira. Vide Seção 
“Composição do Capital Social”.  
 
As Ações conferirão aos seus detentores o direito ao 
recebimento de quaisquer dividendos e outros benefícios 
que vierem a ser declarados pela Companhia a partir  da 
Data da Liquidação da Oferta, referentes ao período 
iniciado em 1º de janeiro de 2005. 
 
Em 13 de junho de 2005, nosso Conselho de 
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Administração adotou uma política de distribuição de 
dividendos, segundo a qual nosso Conselho de 
Administração recomendará à Assembléia Geral de 
Acionistas que distribua, em cada exercício, dividendos 
e/ou juros sobre o capital próprio em valor mínimo 
equivalente a 40% (quarenta por cento) do lucro líquido 
ajustado da Companhia, calculado em conformidade com 
os artigos 189 e seguintes da Lei das Sociedades por 
Ações, as práticas contábeis brasileiras e as regras da 
Comissão de Valores Mobiliários, preferencialmente 
mediante duas distribuições  por exercício.  
 
Não obstante a adoção da política de distribuição de 
dividendos acima referida, a Companhia poderá distribuir 
dividendos ou juros sobre o capital em montante inferior a 
40% (quarenta por cento) do seu lucro líquido ajustado em 
qualquer exercício, quando assim exigido por disposição 
legal ou regulamentar ou, ainda, quando recomendável em 
vista da situação financeira e/ou perspectivas futuras da 
Companhia, das condições macroeconômicas, de revisões e 
reajustes tarifários, de mudanças regulatórias, estratégia de 
crescimento, limitações contratuais e demais fatores 
considerados relevantes pelo Conselho de Administração e 
pelos acionistas da nossa Companhia.  
 
 

Listagem: 
 
 

Em 13 de junho de 2005, celebramos o Contrato de 
Participação no Novo Mercado com a BOVESPA. Esse 
contrato entrará em vigor na data de publicação do 
Anúncio de Início da Oferta. A partir da data de entrada em 
vigor do Contrato de Participação no Novo Mercado, 
estaremos registrados no segmento de Novo Mercado da 
BOVESPA e nossas ações passarão a ser negociadas sob o 
código ENBR3, observando-se que integraremos o Índice 
de Ações com Governança Corporativa Diferenciada – IGC 
da BOVESPA.  
 

Público Alvo: 
 
 

Os Coordenadores e os Coordenadores Contratados 
realizarão a colocação das Ações (a) junto aos Acionistas 
Controladores e aos demais acionistas da Companhia em 
17 de junho de 2005, incluindo os detentores de posições 
acionárias na Bandeirante, na Escelsa, na Enersul e na Iven, 
conforme as posições de custódia na CBLC verificadas 
após a liquidação em 22 de junho de 2005, das operações 
efetuadas até o pregão da BOVESPA de 17 de junho de 
2005, inclusive, e conforme as posições de custódia na 
instituição financeira depositária das ações verificadas em 
17 de junho de 2005, que venham a realizar Pedido de 
Reserva, conforme abaixo definido; (b) junto a investidores 
pessoas físicas e jurídicas, acionistas da Companhia ou 
não, que não sejam considerados investidores 
institucionais, bem como junto aos Empregados e clubes de 
investimento registrados na BOVESPA, nos termos da 
regulamentação em vigor, que venham a realizar Pedido de 
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Reserva; e (c) junto a investidores institucionais, acionistas 
da Companhia ou não, assim considerados, para os fins da 
presente Oferta, pessoas físicas e jurídicas e clubes de 
investimento registrados na BOVESPA que excederem o 
limite de aplicação de R$300.000,00 (trezentos mil reais), 
fundos de investimento, fundos de pensão, entidades 
administradoras de recursos de terceiros registradas na 
CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil, seguradoras, entidades de previdência 
privada e de capitalização, Investidores Institucionais 
Estrangeiros e outros investidores institucionais.  
 

Inadequação da Oferta a 
Certos Investidores 

Não há inadequação específica da Oferta a determinado 
grupo ou categoria de investidor. No entanto, a presente 
Oferta não é adequada a investidores avessos ao risco 
inerente a investimentos em ações. Como todo e qualquer 
investimento em ações, a subscrição ou aquisição das 
Ações apresenta certos riscos e possibilidades de perdas 
patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados 
antes da tomada de decisão de investimento. Os 
investidores devem ler a Seção “Fatores de Risco” deste 
Prospecto. 
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FATORES DE RISCO 
 
 
O investimento em nossas Ações envolve riscos. O investidor deve considerar 
cuidadosamente os riscos descritos abaixo antes de tomar sua decisão de investir em nossas 
Ações. Nosso negócio, situação financeira e resultados operacionais podem ser afetados de 
forma adversa e significativa por quaisquer desses riscos. O preço de negociação das nossas 
Ações pode cair devido a quaisquer desses riscos, e o investidor pode perder todo ou parte de 
seu investimento. Riscos adicionais atualmente desconhecidos por nós também podem 
prejudicar nosso negócio.  
 
 
RISCOS RELATIVOS ÀS NOSSAS OPERAÇÕES E AO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA NO 
BRASIL 
 
Estamos sujeitos a extensa regulamentação e não podemos antecipar efeitos de mudanças 
regulatórias sobre o nosso negócio e os nossos resultados operacionais. 
 
As nossas operações de geração e distribuição de energia elétrica são extensamente 
regulamentadas. Nos últimos anos, o governo brasileiro implementou políticas que tiveram 
um amplo impacto sobre o setor de energia elétrica. A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, 
que regula as operações das empresas do setor de energia, foi promulgada no dia 15 de março 
de 2004. A lei permanece sujeita à regulamentação pela ANEEL, e atualmente está tendo sua 
constitucionalidade contestada perante o Supremo Tribunal Federal. Se toda ou uma parte 
relevante da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico for considerada inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal, o esquema regulatório introduzido pela referida lei pode não 
entrar em vigor, gerando incerteza sobre como e quando o governo poderá introduzir 
mudanças no setor elétrico.   
 
O impacto das mudanças regulatórias introduzidas pela Lei do Novo Modelo do Setor 
Elétrico, do supracitado processo ou de possíveis reformas futuras no setor elétrico são 
difíceis de se prever e pode prejudicar nosso negócio e os nossos resultados operacionais.  
 
Para mais informações sobre o setor elétrico brasileiro, vide Seção “O Setor de Energia 
Elétrica no Brasil”.  
 
Podemos não conseguir implementar integralmente a nossa estratégia de negócios.  
 
A nossa capacidade de implementar a nossa estratégia de negócios depende de vários fatores. 
A implementação da nossa estratégia de ampliar a nossa atuação no segmento de geração 
depende da nossa capacidade de (i) obter o direito de construir novos projetos de geração por 
meio de licitações conduzidas de acordo com Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico; e (ii) 
completar a construção de novos projetos de geração e evitar atrasos na construção, custos 
imprevistos que excedam nosso orçamento, problemas de engenharia e ambientais, resolver 
questões relacionadas à propriedade subjacente, manifestações trabalhistas e outros fatores. A 
implementação da nossa estratégia para desenvolver as nossas atividades de comercialização 
de energia depende de nossa capacidade de (i) operar em um mercado altamente competitivo 
e (ii) gerenciar os riscos de mercado inerentes ao comércio de energia. Os preços pelos quais 
compramos e vendemos energia variam consideravelmente, dependendo, entre outras coisas, 
de flutuações na demanda devido a fatores econômicos ou outros fatores; condições 
hidrológicas e seus efeitos no abastecimento de energia; e da disponibilidade de energia das 
novas usinas de geração. Os nossos sistemas de gerenciamento de risco podem não conseguir 
identificar e minimizar riscos relevantes, o que pode prejudicar os resultados operacionais da 
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nossa atividade de comercialização. Quaisquer desses fatores podem prejudicar nossa 
capacidade de executar a nossa estratégia de negócios. 
 
Nossas receitas operacionais podem ser negativamente afetadas por decisões desfavoráveis 
da ANEEL com relação às nossas tarifas.  
 
As nossas tarifas são determinadas pela ANEEL com base em contratos de concessão. Os 
nossos contratos de concessão e a lei brasileira estabelecem um mecanismo de limite de preço 
que permite três tipos de ajustes de tarifa: (i) o reajuste anual, projetado para compensar 
alguns efeitos da inflação sobre as tarifas e transferir aos clientes certas mudanças em nossa 
estrutura de custo que estão fora de nosso controle; (ii) a revisão periódica, que ocorre em 
períodos que variam de três a cinco anos e é projetada para identificar outras variações em 
nossos custos e eficiência; e (iii) a revisão extraordinária, que podemos solicitar se custos 
imprevisíveis alterarem significativamente a nossa estrutura de custo.  
 
Tentando alcançar um equilíbrio apropriado entre, de um lado, o interesse dos clientes por um 
serviço de eletricidade com custo razoável e, de outro lado, nossa necessidade e as 
necessidades de outros participantes do setor elétrico de gerar lucro adequado, o regulador 
pode tomar atitudes que impactem negativamente a nossa rentabilidade. Um exemplo ocorreu 
no reajuste anual aplicado pela ANEEL à tarifa da Bandeirante para o ano de 2004, quando o 
regulador reduziu provisoriamente a Base de Remuneração Regulatória estabelecida em 2003 
em 34,5% do valor anterior, reservando-se o direito de reavaliar esta decisão em 2005 (vide 
Negócios da Companhia, Seção “Tarifas de Distribuição – Reajustes e revisões aplicados às 
nossas distribuidoras”).  
 
A ANEEL tem poder discricionário mais amplo para determinar reajustes de tarifa para a 
Escelsa do que para a Bandeirante, a Enersul e outras empresas de distribuição, porque o 
contrato de concessão da Escelsa não estabelece uma fórmula de reajuste de tarifa. Embora a 
ANEEL tenha reajustado as tarifas da Escelsa de maneira consistente com a fórmula de 
reajuste de tarifa aplicável às outras concessionárias, a ANEEL pode agir diferentemente no 
futuro.  
 
O poder discricionário da ANEEL de reajustar as nossas tarifas cria uma grande incerteza na 
condução dos nossos negócios. Se reajustes de tarifa favoráveis não forem concedidos pela 
ANEEL tempestivamente, a nossa situação financeira e os nossos resultados operacionais 
podem ser negativamente afetados. 
 
Previsões incorretas das necessidades de energia em nossas áreas de distribuição podem 
afetar adversamente os nossos resultados operacionais.  
 
De acordo com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, corremos o risco de sermos 
impedidos de repassar integralmente aos nossos clientes os custos das nossas compras de 
energia se errarmos na previsão da nossa demanda de energia. De acordo com a Lei do Novo 
Modelo do Setor Elétrico, um distribuidor de energia deve contratar com antecedência, por 
meio de licitações públicas, 100% das necessidades de energia previstas para as suas áreas de 
concessão nos cinco anos seguintes. Embora possamos ajustar nossa previsão inicial, se 
errarmos na previsão de demanda e comprarmos mais ou menos eletricidade do que 
necessitamos, podemos ser impedidos de repassar integralmente aos nossos clientes os custos 
das nossas compras. Nós não podemos garantir que a nossa previsão de demanda de 
eletricidade será correta. Para mais informações sobre a Lei do Novo Modelo do Setor 
Elétrico, vide Seção “O Setor de Energia Elétrica no Brasil – O Novo Modelo para o Setor”. 
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A ANEEL pode nos penalizar por descumprimento de cláusulas de nossos contratos de 
concessão e podemos não recuperar o valor total de nosso investimento caso quaisquer de 
nossas concessões sejam extintas.  
 
Realizamos as nossas atividades de distribuição e geração segundo contratos de concessão 
celebrados por nossas controladas com a ANEEL. As nossas concessões variam de 30 a 35 
anos e são renováveis se determinadas condições forem satisfeitas. A ANEEL pode nos impor 
penalidades que incluem multas significativas (em alguns casos, de até 2% do faturamento, 
correspondente aos últimos doze meses anteriores à lavratura do Auto de Infração) e 
restrições em nossas operações, caso descumpramos qualquer das nossas obrigações 
estabelecidas nos contratos de concessão. A ANEEL também pode extinguir as nossas 
concessões antes do término de seus prazos se descumprirmos qualquer das condições 
estabelecidas nos contratos de concessão, no caso de decretação de nossa falência ou 
dissolução ou por meio de expropriação, se for de interesse público. Caso a ANEEL extinga 
quaisquer das nossas concessões antes do término do seu prazo, a indenização que nos será 
devida pela parte não amortizada de nosso investimento pode não ser suficiente para 
recuperarmos o valor total de nosso investimento. A extinção antecipada ou a não-renovação 
de quaisquer das nossas concessões ou a imposição de multas ou penalidades severas pela 
ANEEL pode ter um efeito negativo relevante sobre a nossa situação financeira e os nossos 
resultados operacionais. Para mais informações sobre as nossas concessões, vide Seção “O 
Setor de Energia Elétrica no Brasil - Concessões”.  
 
Podemos não recuperar integralmente as perdas causadas pela escassez de energia elétrica 
e o decorrente racionamento de energia ocorrido em 2001 e 2002.  
 
Em resposta à escassez de energia resultante de índice pluviométrico abaixo da média nos 
anos anteriores a 2001, o governo brasileiro criou um programa de racionamento que impôs 
uma redução de consumo de energia de 15% a 25% a consumidores industriais, comerciais e 
residenciais, de junho de 2001 a fevereiro de 2002. Como resultado do racionamento, nossas 
receitas sofreram uma redução da ordem de R$514,9 milhões no período em que o programa 
esteve em vigor, e só voltaram aos níveis pré-racionamento em 2004. Além disso, as nossas 
perdas comerciais aumentaram quando o programa de racionamento foi imposto, pois alguns 
dos nossos clientes tentaram evitar os limites de consumo impostos recorrendo a ligações 
ilegais e fraudes. Para compensar as concessionárias por tais perdas, as tarifas para os 
consumidores residenciais e rurais foram aumentadas em 2,9%, e as tarifas para todos os 
outros consumidores foram aumentadas em 7,9% em 2002. Esse reajuste extraordinário 
somente é válido por um período de tempo limitado e, a menos que o governo prorrogue o seu 
prazo, poderá não ser suficiente para nos compensar pelas perdas incorridas com o programa 
de racionamento. Além disso, o nosso risco de não recuperar integralmente tais perdas 
aumentará se uma quantidade relevante dos nossos clientes exercer a opção por tornar-se 
“consumidor livre”, nos termos da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, já que não 
podemos cobrar o aumento de tarifa do programa de racionamento de consumidores livres. 
Para mais informações sobre consumidores livres, vide Seção “O Setor de Energia Elétrica 
no Brasil – O Novo Modelo para o Setor”.  
 
A nossa capacidade de receber pagamentos devidos por nossos clientes poderá ser 
prejudicada caso sua capacidade de pagamento se deteriore.  
 
A nossa capacidade de receber pagamentos pela distribuição, geração e comercialização de 
energia depende da contínua capacidade creditícia dos nossos clientes e da nossa capacidade 
de cobrar as quantias por eles devidas. Em 31 de março de 2005, as nossas contas a receber 
vencidas de clientes por energia distribuída totalizaram R$238,4 milhões, representando 4,3% 
das nossas receitas anualizadas de distribuição de energia. Dessa quantia, R$143,6 milhões 
estavam vencidos há mais de 180 dias, e a inadimplência de entidades do setor público 
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representou 22,6% do total. Se a capacidade de pagamento dos nossos clientes diminuir, o 
nosso negócio, a nossa situação financeira e os nossos resultados operacionais poderão ser 
afetados negativamente. 
 
Os nossos resultados operacionais dependem das condições hidrológicas.  
 
Dependemos das condições hidrológicas predominantes no sistema de eletricidade no qual 
operamos. Em 2004, de acordo com dados do Operador Nacional do Sistema (ONS), 
aproximadamente 89% da oferta de energia elétrica no Brasil veio de usinas hidrelétricas. 
Condições hidrológicas que resultem em baixa oferta de eletricidade no mercado brasileiro 
podem causar, entre outras coisas, a implementação de amplos programas de conservação de 
eletricidade, incluindo reduções obrigatórias do consumo de eletricidade, como ocorreu 
durante o recente programa de racionamento. Reduções significativas de consumo ou geração 
de eletricidade podem prejudicar os nossos resultados financeiros futuros. Se o Brasil sofrer 
outra escassez de eletricidade, o governo poderá implementar políticas que incluam o 
racionamento do consumo de eletricidade, o que poderá ter um efeito negativo sobre o nosso 
negócio e os nossos resultados operacionais. 
 
Estamos sujeitos a numerosas leis e regulamentações de segurança, saúde e meio ambiente 
que podem ficar mais rigorosas no futuro e resultar em mais responsabilidades e mais 
dispêndios de capital.  
 
Nossas atividades de distribuição e geração estão sujeitas a uma rigorosa legislação de 
segurança, saúde e meio ambiente nas esferas Federal, Estadual e Municipal, como também à 
fiscalização das agências governamentais responsáveis pela implementação desta legislação e 
políticas correlatas. Esta legislação requer que nós, entre outras coisas, obtenhamos licenças 
ambientais para a construção de novos empreendimentos ou para a instalação e operação de 
novos equipamentos necessários para nossas atividades. As regras são complexas e podem 
mudar com o tempo, dificultando ou até mesmo impossibilitando a nossa capacidade de 
cumprir as exigências aplicáveis, o que impediria as operações atuais ou futuras de geração e 
distribuição. Pessoas físicas, organizações não-governamentais e o público em geral têm o 
direito de comentar e, de outra forma, acompanhar o processo de licenciamento,podendo 
inclusive propor medidas judiciais para suspendê-lo ou cancelá-lo, ou incitar as autoridades 
públicas para que o façam. Além disso, agências governamentais podem aplicar sanções 
contra nós no caso de não cumprirmos a legislação de segurança, saúde e meio ambiente. 
Estas sanções podem incluir, entre outras, a imposição de multas, o cancelamento de licenças 
e até mesmo a paralisação de obras e atividades. Além disso, o não cumprimento desta 
legislação pode também acarretar sanções criminais contra nós e nossos administradores, 
independentemente da obrigação de reparar ou indenizar os eventuais danos causados. O 
cumprimento da legislação de segurança, saúde e meio ambiente pode nos forçar a incorrer 
dispêndios de capital e, por conseguinte, desviar recursos dos investimentos planejados, o que 
poderá ter efeito negativo em nossa situação financeira e resultados operacionais. 
 
Somos objetivamente responsáveis por quaisquer danos resultantes da prestação 
inadequada de serviços de distribuição de energia e as nossas apólices de seguro podem 
não cobrir estes e outros danos integralmente. 
 
De acordo com a lei brasileira, somos objetivamente responsáveis por danos diretos e 
indiretos resultantes da prestação inadequada de serviços de distribuição de eletricidade, como 
interrupções abruptas ou distúrbios oriundos dos sistemas de geração, transmissão ou 
distribuição. Isso significa que podemos ser considerados responsáveis por quaisquer danos, 
independentemente de culpa ou dolo. As responsabilidades oriundas dessas interrupções ou 
distúrbios que não são cobertas por nossas apólices de seguro ou que excedam os limites de 
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cobertura podem resultar em custos adicionais significativos e prejudicar os nossos resultados 
operacionais. 
 
Mantemos seguro para perdas resultantes de incêndio, inundações, quebra de máquinas e falta 
e interrupção de energia em nossas várias subestações, edifícios e instalações e para danos 
materiais incorridos como resultado de acidentes de transporte. Também contamos com 
seguro de responsabilidade civil que cobre danos materiais e lesões corporais e danos morais 
sofridos por terceiros. Nossas apólices de seguro podem não ser suficientes para cobrir 
totalmente todas as responsabilidades em que podemos incorrer no curso habitual dos nossos 
negócios. Além disso, pode ser que não sejamos capazes de obter, no futuro, seguro nos 
mesmos termos que os atuais. Os resultados das nossas operações podem ser prejudicados 
pela ocorrência de acidentes que resultem em danos em relação aos quais não estejamos 
totalmente cobertos nos termos das nossas apólices de seguro em vigor. 
 
Estamos expostos a riscos decorrentes de aumentos nas taxas de juros e flutuações na taxa 
de câmbio.  
 
Em 31 de março de 2005, 52% de nosso endividamento total, ou R$1,9 bilhão, estavam 
denominados em reais e indexados às taxas do mercado financeiro brasileiro, a taxas de 
inflação ou a taxas de juros flutuantes. Conseqüentemente, se esses índices e taxas de juros 
subirem, as nossas despesas financeiras aumentarão. Parte da nossa dívida estava denominada 
em dólares e, dessa quantia, 26%, ou R$467,8 milhões, estavam protegidos contra a variação 
cambial e, como resultado de tal proteção, estavam sujeitos às variações nos índices de 
inflação no Brasil. Além disso, parte do nosso endividamento total, no montante de R$1,3 
bilhão, em 31 de março de 2005, não contava com proteção cambial. Conseqüentemente, se o 
dólar se valorizar em relação ao real, as nossas despesas financeiras para essa parte da dívida 
também aumentarão. Se as nossas despesas financeiras aumentarem significativamente como 
resultado de quaisquer desses fatores, a nossa situação financeira e os nossos resultados 
operacionais serão prejudicados. 
 
Se não conseguirmos controlar as nossas perdas de energia, os nossos resultados 
operacionais e a nossa situação financeira poderão ser prejudicados.  
 
Experimentamos dois tipos de perda de energia: perdas técnicas e perdas comerciais. As 
perdas técnicas acontecem no curso normal da nossa distribuição de eletricidade, já que parte 
da eletricidade que distribuímos inevitavelmente se dissipa no curso da distribuição. As 
perdas comerciais são o resultado de conexões ilegais, fraudes, erro na medição de consumo e 
de faturamento. O total das nossas perdas (técnicas e comerciais) como porcentagem da 
energia total distribuída em 2003 e 2004 representou, respectivamente, 8,1% e 9,2% na 
Bandeirante, 12,2% e 13,1% na Escelsa, e 15,7% e 16,1% na Enersul. Além disso, medidas 
governamentais futuras em reposta a eventual escassez de energia, tais como a imposição de 
limites ao consumo de energia implementada por meio do programa de racionamento em 
2001, podem resultar em aumentos nas perdas de energia, uma vez que alguns consumidores 
tentam burlar tais limites por meio de conexões ilegais, roubo e fraude, como ocorrido em 
2001. Como não podemos repassar aos nossos clientes a totalidade dos custos com perdas por 
meio de aumentos de tarifa, aumentos em nossas perdas podem afetar negativamente a nossa 
situação financeira e os nossos resultados operacionais. 
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O governo criou um programa de “universalização” que requer que nossas distribuidoras 
forneçam serviços de eletricidade a determinados consumidores e incorram despesas 
operacionais e de capital que podem não ser vantajosos para nós.  
 
Em 2002, o governo deu início à implementação de um programa de “universalização” com o 
objetivo de fornecer eletricidade a consumidores de baixo consumo. De acordo com o 
programa, as empresas de distribuição de energia devem arcar com os custos iniciais de 
eletricidade para clientes cuja potência declarada dos equipamentos elétricos não ultrapasse 
50 kW. Se não atingirmos o objetivo determinado no programa, as nossas tarifas poderão ser 
reduzidas até cumprirmos tais metas. Acreditamos que o programa de universalização possa 
exigir despesas operacionais e dispêndios de capital significativos da Enersul, no Mato 
Grosso do Sul, onde um grande número de consumidores se qualifica para receber o benefício 
desse programa. As despesas operacionais e os dispêndios de capital que fizermos de acordo 
com esse programa serão repassados aos clientes em nossa próxima revisão periódica de 
tarifa, salvo arbitramento de repasse tarifário insuficiente pelo órgão regulador. Além disso, o 
governo pode nos impor ônus adicionais no futuro no âmbito do programa de universalização 
ou outros programas, os quais podem aumentar significativamente os nossos dispêndios de 
capital e custos operacionais e afetar negativamente a nossa situação financeira e os nossos 
resultados operacionais. 
 
Decisões adversas em processos judiciais podem afetar negativamente os resultados das 
nossas operações. 
 
Somos parte em vários processos judiciais civis, trabalhistas e fiscais que são ajuizados no 
curso habitual dos nossos negócios. Em 31 de março de 2005, as nossas contingências 
decorrentes desses processos somavam R$1.083,9 milhões. Desse total, aproximadamente 
42,9% referem-se a questões fiscais, 7,6% relacionam-se a questões trabalhistas e os 49,5% 
restantes dizem respeito a outras questões civis e comerciais. Em 31 de março de 2005, 
havíamos estabelecido provisões no valor total de R$322,0 milhões, ou aproximadamente 
29,7% da nossa contingência total. Vide a seção “Negócios da CompanhiaContingências 
Judiciais e Administrativas” para uma descrição dos nossos principais processos judiciais 
civis, trabalhistas e fiscais. 
 
Se formos condenados a efetuar pagamentos em montante superior ao das nossas provisões, 
os resultados das nossas operações serão afetados negativamente.  
 
Uma vez que parte significativa dos nossos bens está vinculada à prestação de serviços 
públicos, esses bens não estarão disponíveis para liquidação em caso de falência nem 
poderão ser objeto de penhora para garantir a execução de decisões judiciais. 
 
Uma parte significativa dos nossos bens inclusive a nossa rede de distribuição de energia e 
parte dos nossos ativos de geração está vinculada à prestação de serviços públicos. Esses bens 
não  estarão disponíveis para liquidação em caso de falência ou penhora para garantir a 
execução de decisões judiciais, uma vez que devem ser revertidos ao poder concedente, de 
acordo com os termos das nossas concessões e com a legislação. Embora tenhamos direito de 
receber indenização do poder concedente em caso de extinção antecipada de nossas 
concessões, o valor a ser indenizado pode ser menor do que o valor de mercado dos bens 
revertidos. Essas limitações podem reduzir significativamente os valores disponíveis aos 
nossos acionistas em caso de liquidação, além de poderem ter um efeito negativo em nossa 
capacidade de obter financiamentos. 
 
Nossos contratos financeiros possuem obrigações específicas, sendo que qualquer 
inadimplemento em decorrência da inobservância dessas obrigações pode afetar 



 
 
 

 68

adversamente e de forma relevante nossa condição financeira e nossa capacidade de 
conduzir nossos negócios.   
 
Somos parte em diversos contratos financeiros, vários dos quais nos exigem manter certos 
índices financeiros ou cumprir outras obrigações específicas. Qualquer inadimplemento aos 
termos de nossos contratos financeiros que não seja sanado ou renunciado pelos respectivos 
credores poderá resultar na decisão desses credores em declarar o vencimento antecipado do 
saldo devedor da respectiva dívida, bem como pode resultar no vencimento antecipado de 
dívidas de outros contratos financeiros. Nossos ativos e fluxo de caixa podem não ser 
suficientes para pagar integralmente o saldo devedor de nossos contratos de financiamento, 
tanto na hipótese de vencimento normal quanto de vencimento antecipado decorrente de 
inadimplemento.   
 
Nossas obrigações relativas a fundos de pensão podem ser maiores do que estimamos 
atualmente e, como resultado, pode ser que sejamos obrigados a fazer contribuições 
adicionais aos planos de pensão dos nossos funcionários. 
 
De acordo com os planos de pensão de benefícios definidos de nossos funcionários, 
precisamos captar R$105 milhões, no período de 1997 a 2016, para cumprir obrigações para 
as quais não foram constituídas reservas nos termos de referidos planos. No entanto, se os 
pressupostos atuariais que adotamos mostrarem-se incorretos, ou em caso de reduções nas 
taxas de juros por longos períodos de tempo, reduções dos valores de mercado dos títulos 
mantidos pelos planos ou de outras adversidades, o déficit atuarial dos nossos planos pode 
aumentar substancialmente, afetando, com isso, as previsões de tempo e aumentando o nível 
das contribuições em dinheiro que precisamos fazer aos planos dos nossos funcionários. 
 
Caso a Investco não renegociar os termos do resgate das ações preferências classe R de sua 
emissão, poderemos ser afetados adversamente ou perder nossos investimento na Investco. 
 
A Investco, empresa na qual possuímos participação de  27.65% do capital votante e 16,33% 
do capital social total e que possui a Usina Hidrelétrica de Lajeado, está, atualmente, 
renegociando com a Eletrobrás os termos e condições de resgate das ações classe “R” de sua 
emissão de que a Eletrobrás é titular, inclusive em decorrência da impossibilidade do resgate 
pela inexistência de reservas exigidas pela Lei das Sociedades por Ações. Se por força do 
contrato de investimento, os acionistas da Investco vierem a ser chamados a aportar capital na 
companhia para fins de resgate dessas ações preferenciais, acreditamos sermos responsáveis 
pelo aporte de recursos limitados ao valor de nossa participação no capital votante da 
Investco. Não obstante, nos termos do contrato de investimento, não podemos garantir que 
não sejamos obrigados a aportar recursos adicionais para a realização de referido resgate, o 
que pode afetar adversamente nossos resultados e nossa condição financeira. 
 
Ademais, se a Investco e a Eletrobrás não acordarem com um novo cronograma de resgate 
para as ações classe “R”, ou outras soluções para a questão, e os acionistas não realizarem os 
aportes necessários para tanto ou a compra de tais ações, o BNDES e os demais bancos 
privados credores da Investco poderão declarar antecipadamente vencidos os saldos 
devedores de seus respectivos contratos e executar as garantias que lhes foram conferidas, 
inclusive o penhor das ações de nossa titularidade de emissão da Investco e da EDP Lajeado, 
o que afetaria de forma adversa nossa situação financeira e resultados operacionais. Vide 
“Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados 
Operacionais-Obrigação Contratuais” e “Principais Acionistas-Acordos de Acionistas.” 
 
Adicionalmente, determinadas aprovações previstas em certos contratos financeiros da 
Investco, previamente necessárias à emissão de suas debêntures simples e conversíveis, bem 
como dos titulares das debêntures não conversíveis com relação à emissão das debêntures 
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conversíveis, não foram apresentadas à Energias do Brasil. Caso a Investco não possua tais 
autorizações ou não as obtenha em tempo hábil, os credores poderão acelerar seus respectivos 
créditos contra a Investco. Nessa hipótese, a situação financeira e os negócios da Investco 
podem vir a ser afetados de maneira adversa, inclusive em decorrência da aceleração de outras 
dívidas. Vide Seção “Análise e Discussão da Administração Sobre a Situação Financeira e 
os Resultados Operacionais – Liquidez e Recursos de Capital – Títulos de Dívida”.  
 
 
RISCOS RELACIONADOS ÀS NOSSAS AÇÕES  
 
Os investidores podem não conseguir vender as nossas Ações pelo preço ou no momento 
desejado, pois é possível que não haja mercado ativo ou líquido para as nossas Ações. 
 
Antes desta Oferta não havia mercado para as nossas Ações. Solicitamos o registro das nossas 
Ações na Bolsa de Valores de São Paulo, a BOVESPA. Não podemos prever, no entanto, se 
um mercado de negociação líquido e ativo ou qualquer tipo de mercado será desenvolvido ou 
poderá sustentar-se para as nossas Ações. O preço da oferta inicial das nossas Ações foi 
fixado depois da conclusão do procedimento de bookbuilding e pode não ser um indicativo 
dos preços que prevalecerão no mercado depois desta Oferta. 
 
Os titulares das nossas Ações podem não receber dividendos. 
 
De acordo com a Lei de Sociedades por Ações e com o nosso estatuto social, geralmente 
precisamos pagar dividendos aos nossos acionistas de pelo menos 25% do nosso lucro líquido 
anual, conforme determinado e ajustado. Esses ajustes do lucro líquido para os fins de se 
calcular a base dos dividendos incluem contribuições a diversas reservas que efetivamente 
reduzem o valor disponível para o pagamento de dividendos. A despeito da exigência do 
dividendo obrigatório, podemos optar por não pagar dividendos aos nossos acionistas em 
qualquer exercício fiscal, se o nosso conselho de administração determinar que essas 
distribuições não seriam aconselháveis em vista de nossa situação financeira. Além disso, 
poderemos mudar a nossa política de dividendos a qualquer momento. 
 
Para mais informações sobre dividendos, vide Seção “Dividendos e Políticas de Dividendos”. 
 
Ademais, uma vez que a Energias do Brasil é uma sociedade de participação (holding), a 
nossa receita constitui-se, quase que exclusivamente, em distribuições de nossas controladas 
na forma de dividendos, empréstimos ou outros adiantamentos e pagamentos. Algumas das 
nossas controladas estão sujeitas a determinados contratos de financiamento que restringem a 
sua capacidade de fazer distribuições de dividendos. Essas restrições podem reduzir o valor 
dos dividendos que estaria, de outra forma, disponível para distribuição aos detentores de 
Ações. 
 
Continuaremos a ser controlados pelo Grupo EDP depois desta Oferta. 
 
Quando da consumação desta Oferta, o Grupo EDP será titular de, aproximadamente, [•]% 
das nossas ações com direito a voto (ou cerca de [•]%, se a Opção de Ações Adicionais for 
exercida integralmente) e, como resultado, continuará a ter um controle efetivo sobre nós. 
Caso o Grupo EDP mantenha a maioria das nossas ações com direito a voto, ele terá o direito, 
de acordo com o nosso estatuto, de tomar várias decisões importantes independentemente de 
como os acionistas minoritários possam votar essas questões, incluindo, entre outras, decisões 
em assembléias de acionistas e a eleição da maioria dos membros de nosso conselho de 
administração.   
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Vendas substanciais das nossas Ações depois da Oferta podem causar uma redução no 
preço de nossas Ações. 
 
Nós, os Acionistas Vendedores, nosso Acionista Controlador e alguns dos nossos diretores e 
conselheiros, acordamos que, observadas algumas exceções, não emitiremos nem 
transferiremos, até 180 dias depois da data do Prospecto final, nenhuma ação ordinária, 
opções ou direitos de subscrição de nossas ações ordinárias, nem títulos conversíveis em 
ações ordinárias, que possam ser trocados por essas ações ou, ainda, que representem o direito 
de receber ações ordinárias. Uma exceção a esta limitação permite que nosso acionista 
controlador, Energias de Portugal e suas controladas que são também nossos acionistas, 
vendam nossas ações ordinárias, imediatamente após esta Oferta por meio das Ofertas 
Financiadas, sendo que os adquirentes também ficarão sujeitos a um lock-up de 180 dias. 
Adicionalmente, os Coordenadores obtiveram compromissos de lock-up pelo prazo de 90 dias 
a contar da data do Prospecto Definitivo de determinados acionistas da Companhia. As ações 
ordiárias sujeitas a este lock-up representam, aproximadamente, 10% do capital social da 
Companhia.  
 
Os nossos demais acionistas minoritários não firmaram compromissos de lock-up e, assim, 
podem vender suas ações a qualquer momento. Ademais,depois que os contratos de lock-up 
expirarem, as ações ordinárias sujeitas a eles poderão ser vendidas no mercado. O preço de 
mercado das nossas ações ordinárias poderá diminuir significativamente se uma quantidade 
relevante das nossas ações ordinárias for vendida ou se o mercado esperar que essa venda 
ocorra. 
 
Podemos precisar de recursos adicionais no futuro, os quais podem não estar disponíveis. A 
captação de recursos adicionais poderá diluir a sua participação acionária em nossa 
Companhia. 
 
É possível que precisemos captar mais recursos por meio da captação pública ou privada de 
títulos de dívida ou emissão de ações. A captação de recursos adicionais por meio da emissão 
de ações poderá diluir a sua participação acionária na nossa Companhia. Além disso, 
podemos não ter acesso a financiamentos que necessitamos em condições favoráveis ou até 
mesmo a qualquer financiamento.   
 
Nosso Acionista Controlador poderá optar pelo cancelamento da negociação de nossas 
ações no Novo Mercado, o que poderia implicar alteração da liquidez e do preço de nossas 
ações além de alteração dos direitos de nossos acionistas minoritários. Além disso, é 
possível que o cancelamento da negociação de nossas ações no Novo Mercado ocorra por 
motivos alheios à nossa vontade. 
 
Podemos, a qualquer momento, requerer o cancelamento da negociação das nossas Ações no 
Novo Mercado, desde que tal deliberação seja aprovada em assembléia geral por acionistas 
que representem a maioria das Ações com direito a voto, e desde que a BOVESPA seja 
informada por escrito, com no mínimo 30 dias de antecedência. Caso ocorra a nossa saída do 
Novo Mercado, para que as Ações passem a ter registro de negociação fora do Novo 
Mercado, nosso acionista controlador deverá realizar oferta pública de aquisição das ações 
dos demais acionistas, no prazo de 90 dias, contados da saída do Novo Mercado, pelo valor 
econômico apurado, mediante elaboração de laudo de avaliação por empresa especializada e 
independente com experiência comprovada, que será escolhida pela assembléia geral a partir 
de lista tríplice apresentada pelo nosso Conselho de Administração. Caso a nossa saída do 
Novo Mercado ocorra em razão de cancelamento de registro de companhia aberta, o nosso 
acionista controlador deverá seguir os demais requisitos aplicáveis ao cancelamento de 
registro. O cancelamento da listagem das Ações no Novo Mercado não implica, 
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necessariamente, cancelamento da negociação das Ações na BOVESPA, porém implicará 
restrição à listagem de nossas Ações no Novo Mercado durante o período de dois anos 
subseqüentes ao cancelamento, salvo se ocorrer uma mudança no nosso controle acionário 
após o cancelamento. Na hipótese da nossa saída do Novo Mercado, em razão de 
reorganização societária, na qual a companhia resultante não seja admitida à negociação no 
Novo Mercado, o nosso acionista controlador deverá, no prazo de 120 dias a contar da data 
em que tiver sido realizada a assembléia geral aprovando a referida reorganização, efetuar 
oferta pública de aquisição das ações pertencentes aos nossos demais acionistas, pelo valor 
econômico das ações. Caso o nosso controle seja alienado nos 12 meses subseqüentes à nossa 
saída do Novo Mercado, o nosso acionista controlador alienante e o adquirente do controle 
deverão, conjunta e solidariamente, oferecer aos demais acionistas a aquisição de suas ações, 
nas mesmas condições e pelo mesmo preço pago ao acionista controlador alienante na 
alienação de suas próprias ações, devidamente atualizado.  
 
 
RISCOS REFERENTES AO BRASIL 
 
O governo brasileiro exerceu, e continua a exercer, uma influência significativa sobre a 
economia brasileira. Esse envolvimento, assim como as condições políticas e econômicas 
do Brasil, poderia afetar adversamente os nossos negócios e o preço de mercado das nossas 
Ações. 
 
O governo brasileiro intervém com freqüência na economia brasileira e ocasionalmente 
produz mudanças significativas na política e na legislação. As medidas governamentais para 
controlar a inflação e outras políticas e atos normativos envolveram, entre outras medidas, 
controle de preços, desvalorização de moeda, controles de capital e limitações às importações. 
A nossa situação comercial e financeira e os resultados das nossas operações podem ser 
prejudicados por mudanças nas políticas governamentais e na legislação e por fatores como  
 

• Taxas de câmbio; 
 
• Taxas de inflação; 

 
• Taxas de juros; 

 
• Liquidez de capitais domésticos e do mercado financeiro; e  

 
• Políticas fiscais. 

 
Futuros acontecimentos nas políticas governamentais, inclusive na política econômica, podem 
afetar a nós, nossos negócios, resultados de operações e o preço de mercado das nossas 
Ações. 
 
A instabilidade da taxa de câmbio pode afetar negativamente a nossa situação financeira, 
os resultados das nossas operações e o preço de mercado das nossas Ações.   

 
A moeda nacional tem sido periodicamente desvalorizada nas últimas quatro décadas. Nesse 
período, o governo brasileiro implementou vários planos econômicos e utilizou algumas 
políticas de câmbio. Em 2002, o Real sofreu uma desvalorização de 34,3% com relação ao 
dólar, e isso devido, em parte, à incerteza política que rodeava as eleições presidenciais no 
Brasil e ao ritmo mais lento da economia global. Embora o Real tenha se valorizado em 
18,2% e 8,1% com relação ao dólar em 2003 e 2004, respectivamente, não se pode ter certeza 
de que ele não sofrerá depreciação ou desvalorização com relação ao dólar novamente. Em 
maio de 2005, a taxa de média de câmbio Dólar/Real era de R$2,46 por US$1,00. 
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A depreciação do Real com relação ao Dólar aumenta o custo do serviço da dívida 
denominada em Dólar e o custo de compra de eletricidade da Usina de Itaipu, uma das nossas 
maiores fornecedoras, que corrige os preços da eletricidade parcialmente com base nos custos 
do Dólar. A depreciação do Real também pode criar uma pressão inflacionária adicional no 
Brasil, o que pode nos afetar de forma negativa. A depreciação geralmente impede o acesso 
aos mercados internacionais de capitais e pode impelir intervenção governamental, inclusive 
com a implementação de políticas recessivas. Reduz também o valor das nossas receitas em 
Dólares, das distribuições e dos dividendos e o valor equivalente em Dólares do preço de 
mercado das nossas Ações. 
 
A inflação e os esforços do governo para combater a inflação podem contribuir 
significativamente para a incerteza econômica no Brasil e poderiam prejudicar os nossos 
negócios e o preço de mercado das nossas Ações. 

 
No passado, o Brasil vivenciou índices de inflação extremamente altos. Mais recentemente, a 
taxa de inflação anual no Brasil foi de 25,3% em 2002, 8,7% em 2003 e 12,4 % em 2004, 
conforme medida pelo Índice Geral de Preços–Mercado, ou IGP-M. A inflação e 
determinadas medidas governamentais para combater a inflação tiveram, no passado, efeitos 
negativos na economia brasileira e vêm contribuindo para que se forme uma incerteza 
econômica no Brasil e uma alta volatilidade nos mercados de títulos no Brasil.   

 
Medidas tomadas no futuro pelo governo brasileiro, inclusive a intervenção no mercado de 
câmbio e medidas para ajustar ou fixar o valor do Real, poderão acarretar aumentos da 
inflação e, conseqüentemente, ter impactos econômicos negativos nos nossos negócios, 
produzindo, inclusive, aumentos nos nossos custos financeiros. Além disso, se o Brasil 
vivenciar uma alta inflação no futuro, é possível que não sejamos capazes de ajustar as taxas 
que cobramos dos nossos clientes para compensar os efeitos da inflação na nossa estrutura de 
custos, o que poderia prejudicar as nossas margens operacionais. A inflação e as percepções 
do mercado sobre o risco de inflação também poderiam afetar o mercado de títulos do Brasil 
de forma geral e levar a reduções no preço de mercado das nossas Ações. 
 
Restrições sobre a movimentação de capitais para fora do Brasil poderão prejudicar a 
nossa capacidade de cumprir determinadas obrigações de dívida e reduzir o preço de 
mercado das nossas Ações. 

 
A lei brasileira permite que o governo brasileiro imponha restrições temporárias à conversão 
da moeda brasileira em moedas estrangeiras e à remessa para investidores estrangeiros dos 
recursos de seus investimentos no Brasil sempre que houver um desequilíbrio grave na 
balança de pagamentos brasileira ou motivos para que se preveja a ocorrência de um sério 
desequilíbrio. A última vez que o governo brasileiro impôs restrições de remessa foi por 
aproximadamente seis meses em 1989 e no começo de 1990. Não se pode ter certeza de que o 
governo brasileiro não tomará medidas semelhantes no futuro. A imposição das mencionadas 
restrições à conversão e à remessa nos impediria de efetuar pagamentos de nossas obrigações 
de dívida denominadas em Dólares e prejudicaria a nossa capacidade de acessar os mercados 
internacionais de capitais. Como resultado, essas restrições poderiam reduzir o preço de 
mercado das nossas Ações.   
 
O valor de mercado dos títulos emitidos por empresas brasileiras é influenciado pela 
percepção de risco no Brasil e em outras economias emergentes, o que pode ter um efeito 
negativo no preço de mercado das nossas Ações e poderá restringir o nosso acesso a 
mercados internacionais de capitais. 
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As condições da economia e do mercado em outros países emergentes, especialmente na 
América Latina, poderão influenciar o mercado de títulos emitidos por empresas brasileiras. 
Embora as condições econômicas desses países possam ser significativamente diferentes das 
condições econômicas do Brasil, as reações dos investidores aos acontecimentos nesses outros 
países podem ter um efeito negativo sobre o valor de mercado dos títulos de companhias 
emissoras brasileiras. Como resultado dos problemas econômicos existentes em vários países 
emergentes em anos recentes (como as crises financeiras na Ásia em 1997, na Rússia em 1998 
e na Argentina iniciada em 2001), os investidores viam os investimentos nos mercados 
emergentes com muito cuidado. Essas crises produziram um fluxo significativo de Dólares do 
Brasil para os Estados Unidos, afetando de forma negativa o preço dos títulos emitidos por 
empresas brasileiras e fazendo com que as empresas brasileiras enfrentassem maiores custos 
para captar recursos, tanto interna como externamente, e impedindo o acesso aos mercados 
internacionais de capitais. Não se pode ter certeza de que os mercados internacionais de 
capitais permanecerão abertos para as empresas brasileiras ou de que os custos de 
financiamento nesses mercados serão vantajosos para nós. Crises em outros países emergentes 
podem esfriar o entusiasmo dos investidores pelos títulos das companhias emissoras 
brasileiras, inclusive nós, o que poderia afetar negativamente o preço de mercado das nossas 
Ações. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÃO FUTURAS 
 

Este Prospecto inclui estimativas e declarações futuras, principalmente nas Seções “Sumário”, 
“Fatores de Risco”, “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e o 
Resultado Operacionais”, “O Setor de Energia Elétrica no Brasil” e “Negócios da Companhia”. 
Nossas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas 
atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os 
nossos negócios. Muitos fatores importantes, além dos fatores discutidos neste Prospecto, podem 
afetar adversamente os resultados de nossa Companhia tais como previstos em nossas estimativas 
e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: 
 

(i) A conjuntura econômica, política, demográfica e de negócios no País; 
 

(ii) Interrupções do fornecimento de energia elétrica; 
 

(iii) Nossa falha em gerar energia elétrica em virtude de escassez de recursos hídricos e 
interrupções do sistema de transmissão, problemas operacionais e técnicos ou danos 
físicos nas nossas instalações; 

 
(iv) Alterações das tarifas de energia elétrica; 

 
(v) Interrupção ou perturbação potenciais em nossos serviços; 

 
(vi) Inflação, valorização e desvalorização do real; 

 
(vii) A extinção antecipada das nossas concessões pelo Poder Concedente; 

 
(viii) Aumento da concorrência no setor elétrico brasileiro; 

 
(ix) Nossa habilidade em implementar nosso plano de investimentos, incluindo nossa 

habilidade em obter financiamento quando necessário e em condições razoáveis; 
 

(x) Alterações na demanda de energia elétrica por consumidores; 
 

(xi) Regulamentos governamentais atuais e futuros relativos ao setor elétrico; e 
 

(xii) Outros fatores de risco apresentados na Seção “Fatores de Risco”. 
 
As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, 
“pretende”, “espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e 
projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações 
atinentes a resultados e projeções, estratégia, planos de financiamentos, posição 
concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento potenciais, os efeitos de 
regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se 
apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar 
publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova 
informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas 
aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste Prospecto podem não vir 
a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os investidores não devem tomar suas decisões 
de investimento com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste 
Prospecto. 
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DECLARAÇÃO DA COMPANHIA E DO COORDENADOR LÍDER 
 

 
A Companhia declara: (a) que o presente Prospecto: (i) contém as informações relevantes, 
necessárias ao conhecimento, pelos investidores, da Oferta, das Ações, da nossa Companhia, 
suas atividades, situação econômico-financeira, os riscos inerentes às suas atividades e 
quaisquer outras informações relevantes, sendo tais informações verdadeiras, consistentes, 
corretas e suficientes; e (ii) foi elaborado de acordo com as normas pertinentes; e (b) que as 
informações prestadas por ocasião do registro da Oferta e fornecidas ao mercado durante a 
distribuição das Ações no âmbito da Oferta são verdadeiras, consistentes, corretas e 
suficientes. 
 
Considerando que:  
 
(i) a Oferta consiste em uma distribuição pública primária e secundária de ações 

ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta”); 
 

(ii) consultores legais foram constituídos pelo Coordenador Líder para auxiliá-lo na 
implementação da Oferta; 

 
(iii) para realização da Oferta foi efetuada due diligence na Companhia e em suas 

controladas, iniciada em abril de 2005 (“Due Diligence”), sendo que a Due Diligence 
prosseguirá até a divulgação do prospecto definitivo; 

 
(iv) foram disponibilizados pela Companhia os documentos relevantes para a preparação 

dos Prospectos Preliminar e Definitivo; 
 

(v) além dos documentos a que se refere o item (iv), foram solicitados pelo Coordenador 
Líder documentos e informações adicionais; 

 
(vi) a Companhia participou na elaboração dos Prospectos Preliminar e Definitivo, 

diretamente e através de seus próprios assessores jurídicos. 
 

O Coordenador Líder declara que tomou cautela e agiu com elevados padrões de diligência 
para assegurar que: 
 

(i) o presente Prospecto contém, nesta data, e que o Prospecto Definitivo conterá, na 
data de sua publicação, informações relevantes a respeito das ações ordinárias, da 
Companhia, de suas atividades, de sua  situação econômico-financeira, dos riscos 
inerentes a sua atividade e de outras informações relevantes, as quais são 
verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, para permitir aos investidores uma 
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;  

 
(ii) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo de distribuição são 

suficientes para permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a 
respeito da Oferta; e  

 
(iii) este Prospecto contém as informações e que o Prospecto foi elaborado de acordo 

com as normas pertinentes. 
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 
 

 
Receberemos recursos no montante de aproximadamente R$[�] milhões, ou R$[�] milhões caso 
ocorra o exercício integral da Opção de Ações Adicionais, em qualquer caso, sem considerar um 
eventual aumento da quantidade de ações a serem distribuídas, nos termos do parágrafo 2º do art. 
14 da Instrução CVM 400. Pretendemos utilizar os recursos provenientes da Oferta Primária 
principalmente para financiar investimentos na área de geração de energia, no montante 
estimado em R$260,0 milhões, mais especificamente na conclusão das obras do  
Aproveitamento Hidrelétrico Peixe Angical, expansão da Usina Hidrelétrica Mascarenhas e 
conclusão da PCH São João. O restante dos recursos será destinado a fins diversos, tais como 
projetos de expansão, capital de giro e outros. Não receberemos nenhum recurso proveniente 
da Oferta Secundária. Também não receberemos nenhum recurso proveniente da subscrição 
de Ações na Oferta Prioritária aos Acionistas por Acionistas que as integralizem com créditos 
detidos contra a Companhia.  
 
O quadro abaixo sintetiza a destinação dos recursos provenientes da Oferta Primária:  
 

Destinação dos Recursos Montante dos Recursos 
 R$ milhões % 
Investimentos em geração (Aproveitamento Hidrelétrico Peixe Angical, 
Usina Hidrelétrica Mascarenhas e PCH São João) 

260 [�] 

Fins diversos (projetos de expansão, capital de giro e outros)  [�] [�] 
   
Total [�] 100,0 

 
O impacto dos recursos na nossa situação patrimonial encontra-se na tabela da seção 
“Capitalização”, na coluna “Ajustado”. O impacto nos resultados será a redução do nosso 
endividamento líquido, e o maior nível de disponibilidade de recursos para investimentos. 
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CAPITALIZAÇÃO 
 
 
A tabela a seguir descreve nosso endividamento de curto e de longo prazo e a nossa 
capitalização total, em 31 de março de 2005, real e ajustado de modo a refletir (a) a emissão, 
no âmbito da Oferta, de [�] Ações, no valor total de R$[�], na hipótese de não haver o 
exercício da Opção de Ações Adicionais, nem o exercício da faculdade de que trata o artigo 
14, parágrafo 2º da Instrução CVM 400, com relação a novas ações emitidas pela nossa 
Companhia e (b) a subscrição, pela Energias de Portugal S.A. e/ou por suas controladas, de 
[�] Ações no âmbito da Oferta Prioritária aos Acionistas no valor total de R$670,0 milhões, a 
serem integralizadas pela EDP ISL, controlada da Energias de Portugal, por conta e ordem da 
Energias de Portugal e/ou de suas controladas, conforme o caso, com créditos líquidos e 
certos detidos pela EDP ISL contra a Companhia, decorrentes da assunção, pela Companhia, 
de parcela da dívida que a Escelsa tinha com a EDP ISL, representada pelas 10% Senior 
Notes emitidas pela Escelsa e com vencimento no ano de 2007. Para mais informações sobre a 
assunção de dívida da Escela pela nossa Companhia e a subscrição e integralização de Ações 
mediante a capitalização de créditos, vide Seção “Operações com Partes Relacionadas – 
Compromisso de Assunção de Dívida e Compromisso de Integralização de Ações”. 
 

 

Trimestre Encerrado em 31 de 
março de 2005 

(real) 

 

Trimestre Encerrado em 31 de 
março de 2005 

(ajustado) 

 

Disponibilidades e aplicações financeiras 436.403 [�] 

Empréstimos e financiamentos(*) 3.696.853 [�] 

Moeda estrangeira  1.780.902 [�] 

Curto Prazo 218.737 [�] 

Sênior notes 23.938 [�] 

Empréstimos e Financiamentos 194.799 [�] 

Longo Prazo 1.562.165 [�] 

Sênior notes 1.149.020 [�] 

Empréstimos e Financiamentos 413.145 [�] 

Moeda Nacional 1.915.951 [�] 

Curto Prazo 658.904 [�] 

Debêntures 8.298 [�] 

Empréstimos e Financiamentos 650.606 [�] 

Longo Prazo 1.257.047 [�] 

Debêntures 47.289 [�] 

Empréstimos e Financiamentos 1.209.758 [�] 

  [�] 

Patrimônio líquido 1.400.169 [�] 

Capital social 1.323.841 [�] 

Lucros (prejuízos) acumulados 76.238 [�] 
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Obs: do total com Empréstimos e 
Financiamentos há hedge, principalmente 
naqueles em Moeda estrangeira 

12,7% [�] 

*Parte da nossa dívida de curto e longo prazo está garantida por equipamentos e outros bens e ativos. Vide “Análise e 
Discussão da Administração Sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais - Liquidez e Recursos de 
Capital - Condições do Endividamento a Vencer.” 
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DILUIÇÃO 
 
 
Em 31 de maio de 2005, nosso patrimônio líquido era de aproximadamente R$2.249,4 
milhões, sendo que o valor patrimonial por ação, nesta data, era de, aproximadamente, 
R$22,72 por ação. 
 
Dando efeito à emissão, no âmbito da Oferta Primária, de [�] Ações, com recebimento de 
recursos líquidos no montante de, aproximadamente, R$[�], e assumindo o não exercício da 
Opção de Ações Adicionais, nosso valor patrimonial contábil em 31 de maio de 2005, seria 
de, aproximadamente, R$[�]. 
 
O quadro a seguir ilustra a diluição por Ação.  
 

 
Ações 

Ordinárias 

 
(em R$) 

Preço de emissão por ação 
[�] 

Valor patrimonial por ação em 31 de maio de 2005 
22,72 

Valor patrimonial por ação após a Oferta 
[�] 

Aumento no valor patrimonial por ação 
[�] 

Diluição por ação para novos investidores 
[�] 

 
O Preço por Ação não guarda relação com o valor patrimonial e será fixado com base no 
procedimento de Bookbuilding a ser realizado junto aos Investidores Institucionais. 
 
Na Oferta Primária, nossos atuais acionistas minoritários que optarem por não subscrever o 
montante proporcional de ações necessário à manutenção da respectiva participação no nosso 
capital social, sofrerão uma diluição acionária imediata, passando de, aproximadamente, [�]% 
de participação no nosso capital total para [�]% de participação, conforme o quadro 
ilustrativo a seguir: 
 

 Ações  
Ordinárias 

Acionistas Minoritários(1) Quantidade Participação (%) 
Situação anterior à Oferta [�] [�] 
Situação posterior à Oferta(2) 

 
[�] [�] 

(1) considerados como os acionistas que não exercem o nosso controle. 
(2) considerando que nenhum dos acionistas minoritários participará da Oferta. 
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS SELECIONADAS 
 
 
Apresentamos a seguir um resumo dos nossos dados financeiros para cada um dos períodos 
indicados. As informações financeiras selecionadas e apresentadas abaixo devem ser lidas em 
conjunto com as demonstrações contábeis consolidadas e respectivas notas explicativas, em 
anexo, e as informações fornecidas na Seção “Análise e Discussão da Administração sobre a 
Situação Financeira e os Resultados Operacionais”. 
 
As informações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2004, 2003 
e 2002 foram extraídas das demonstrações financeiras auditadas em 31 de dezembro de 2004, 
2003 e 2002, incluídas no presente Prospecto, as quais foram elaboradas de acordo com os 
Princípios Contábeis Brasileiros e o plano de contas elaborado pela ANEEL. As informações 
financeiras relativas ao período de três meses findos em 31 de março de 2005 e 2004 foram 
extraídas das nossas demonstrações contábeis consolidadas não auditadas e também incluídas 
neste Prospecto. As nossas demonstrações contábeis consolidadas não auditadas incluem, na 
opinião da nossa administração, todos os reajustes necessários para apresentar de maneira 
apropriada nossos resultados operacionais e situação financeira nas datas e em relação aos 
períodos apresentados. Os resultados do trimestre findo em 31 de março de 2005 não são 
necessariamente indicativos dos resultados esperados para o exercício inteiro a encerrar-se em 
31 de dezembro de 2005.   
 
Na elaboração das demonstrações financeiras utilizadas neste Prospecto (i) retroagimos a 
Reestruturação de 2003 (conforme abaixo definida) à 1º de janeiro de 2002 e (ii) efetuamos 
determinadas reclassificações, entre linhas do resultado que não tiveram reflexo nem no lucro 
líquido nem no patrimônio líquido, objetivando auxiliar a comparabilidade das informações. 
Como resultado, as demonstrações anexas a este Prospecto não são idênticas às nossas 
demonstrações financeiras históricas, elaboradas de acordo com a legislação societária e 
Informações Trimestrais. Para mais informações, vide Seção “Apresentação das Informações 
Financeiras e de Mercado”. 
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INFORMAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO 
 

 
 

Trimestre encerrado em 
31 de março de 

(em milhões de reais) 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 

(em milhões de reais) 
      Integral 
 2005 2004 2004 2003 2002 (1) 2002 (2) 
Receita operacional    (Combinado) (Combinado)  
Fornecimento de energia elétrica 1.269 1.160 4.462 4.137 2.965 3.521 
Suprimento de energia elétrica 39 22 91 95 151 165 
Outras receitas operacionais 119 78 360 183 73 88 
Total da receita operacional 1.427 1.259 4.912 4.415 3.190 3.774 
       
Dedução da receita operacional       
Quota para reserva global de reversão (10) (8) (45) (44) (32) (42) 
Impostos e contribuições sobre a receita (321) (303) (1.164) (1.006) (697) (841) 
Total da dedução da receita operacional (331) (311) (1.210) (1.050) (729) (883) 
       
Receita operacional líquida 1.097 948 3.703 3.364 2.461 2.891 
       
Custo do serviço de energia elétrica       
Energia elétrica comprada para revenda (413) (386) (1.545) (1.658) (1.307) (1.513) 
Energia Livre 0 (15) (15) (10) 10 10 
Encargos de uso de rede elétrica (132) (95) (421) (331) (218) (255) 
Total do custo do serviço de energia 
elétrica 

(546) (496) (1.982) (1.999) (1.514) (1.757) 

       
Custo da operação       
Pessoal (33) (38) (143) (148) (98) (124) 
Materiais e serviços de terceiros (33) (28) (119) (98) (64) (82) 
Depreciações e amortizações (49) (45) (185) (173) (127) (159) 
Subvenção – CCC e CDE (100) (57) (273) (172) (149) (176) 
Outros custos de operação(3) (19) (22) (76) (75) (66) (76) 
Total do Custo da Operação (234) (188) (796) (666) (504) (618) 
       
Total dos custos do serviço de energia 
elétrica e da operação 

(779) (685) (2.778) (2.665) (2.018) (2.375) 

       
Custo do serviço prestado a terceiros (2) (1) (4) (6) (7) (10) 
       
Lucro operacional bruto 315 262 921 694 435 507 
       
Despesas operacionais       
Com vendas (12) (15) (49) (29) (28) (31) 
Gerais e administrativas (63) (48) (266) (240) (159) (183) 
Depreciações e amortizações (12) (10) (41) (42) (27) (38) 
Outras despesas operacionais líquidas (9) (7) (16) (24) (7) (53) 
Total das despesas operacionais (96) (80) (372) (335) (220) (305) 
       
Resultado do serviço 219 182 549 359 216 202 
Resultado das participações societárias 1 0 (10) (2) 0 0 
Resultado financeiro líquido (56) (59) (219) 46 (394) (780) 
       
Lucro operacional 164 124 320 403 (220) (578) 
       
Resultado não operacional       
Receitas não operacionais 3 2 12 26 9 9 
Despesas não operacionais (4) (1) (2) (43) (302) (80) (84) 
Total do resultado não operacional 2 0 (31) (276) (72) (75) 
       
Lucro (prejuízo) antes do imposto de 
renda e da contribuição social 

165 124 288 127 (291) (653) 

Imposto de renda e contribuição 
social  

(63) (48) (10) (176) 42 82 
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Lucro (prejuízo) antes da participação 
dos minoritários 

102 75 279 (49) (249) (571) 

Participação dos minoritários (71) (18) (172) (120) 181 503 
Lucro líquido (prejuízo) 31 57 107 (169) (68) (68) 

(1) Tendo em vista que o Grupo EDP compartilhava o controle da Escelsa e Enersul com terceiros, a 
demonstração do resultado para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2002, consolida os resultados da 
Escelsa e Enersul, proporcionalmente à participação do Grupo EDP em referidas sociedades no período de 
janeiro a setembro de 2002 e, integralmente, no período de outubro a dezembro de 2002. 

(2) A Demonstração do Resultado pro forma consolida o resultado da Escelsa e Enersul, integralmente para o 
exercício inteiro de 2002.  

(3) Foi feito um ajuste nas quantias relacionadas ao acordo geral do setor elétrico e nas vendas no âmbito do 
mercado  atacadista de energia elétrica. 

(4) Durante o exercício de 2003, foi constituída provisão de impairment do ativo imobilizado da Fafen de 
R$139,1 milhões  e da EDP Lajeado de R$90,0 milhões. 
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BALANÇO PATRIMONIAL 
 
Balanço Patrimonial  

R$ milhões 

Trimestre encerrado em 31 de 
março de 

Exercício social encerrado em 

31 de dezembro de 

 

 2005 2004 2003 2002 

  (Combinado)

Ativo Circulante  

 Disponibilidades 270 183 98 81

 Títulos e valores mobiliários 167 197 203 307

 Consumidores e concessionários 1.202 1.156 937 1.029

     Outros 277 366 292 268

Total do Ativo Circulante 1.916 1.902 1.530 1.685

  

Realizável a longo prazo  

 Consumidores e concessionários 

 

789 695 836 756

      Outros 1.224 1.257 1.029 908

  

Total do Ativo Realizável Longo 
Prazo 

 

2.013 1.952 1.865 1.664

  

Permanente  

 Investimentos 397 411 412 419

 Imobilizado 3.671 3.488 2.840 2.853

 Diferido 9 9 9 11

  

Total do Ativo Permanente 4.077 3.908 3.261 3.283

  

Total do Ativo 8.007 7.762 6.657 6.632

  

Passivo Circulante  

 Fornecedores 416 415 430 433

 Encargos de dívidas 46 67 82 96

 Empréstimos e financiamentos 831 770 829 716

    Outros 602 604 479 365

  

Total do Passivo Circulante 1.895 1.856 1.820 1.610

  

Passivo Exigível a longo prazo  

 Fornecedores 103 127 172 188

 Empréstimos e financiamentos 2.819 2.729 2.154 2.581
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    Outros 856 837 699 524

 

 

 

Total do Passivo Exigível a Longo 
Prazo 3.778 3.693 3.025 3.293

  

Participação dos minoritários 934 844 570 319

  

Patrimônio líquido:  

 Capital social 1.323 1.324 1.304 1.304

 Reserva de capital 2 2 0 128

 Lucros (prejuízos) acumulados 74 43 (62) (21)

  

Total Patrimônio Líquido 1.400 1.369 1.241 1.410

  

Total do Passivo e Patrimônio 
Líquido 

8.007
7.762 6.657 6.632
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INFORMAÇÕES OPERACIONAIS 
 

 Trimestre encerrado em 31 de 
março de 

 

Exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 

 

 2005 2004 2004 2003 2002 

Energia elétrica faturada (em 
GWh): 

        

Residencial 1.136 1.169 4.387 4.200 4.111 

Industrial 1.593 1.880 7.433 8.626 9.952 

Comercial, serviços e outros 695 701 2.595 2.481 2.496 

Rural 183 185 739 761 675 

Poderes públicos 121 123 493 481 430 

Iluminação pública 170 165 674 661 605 

Serviço público 131 174 634 680 649 

Total da energia faturada 4.028 4.430 16.956 17.890 18.919 

Consumo próprio 5 5 19 21 22 

      

Suprimento Convencional 73 82 317 348 344 

Energia em trânsito 1.562 1.034 5.104 3.167 887 

      

Total da energia distribuída 5.669 5.518 22.396 21.426 20.171 

      

Total de clientes faturados 2.923 2.856 2.895 2.821 2.769 

      

Capacidade instalada (MW) 530 584 530 573 562 

Energia assegurada hídrica (MW 
médios) 

326 326 326 326 283 

      

Energia gerada (GWh) 789 968 2.879 2.644 2.204 
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OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

Abertura Receita Operacional Líquida      

 

Trimestre encerrado em 
31 de março de 

(em milhões de reais) 

Exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 

(em milhões de reais) 
 2005 2004 2004 2003 2002 

      
Distribuição 1.046,6 911,9 3.558,4 3.216,9 2.818,8 
Escelsa controladora 305,0 248,5 1.023,8 953,4 837,2 
Enersul controladora 266,6 170,7 701,1 568,0 424,6 
Bandeirante 475,0 492,7 1.833,4 1.695,5 1.557,0 
      
Geração 29,0 26,2 107,8 86,3 53,3 
EDP Lajeado consolidado 23,0 20,9 84,2 76,9 46,6 
CESA 4,0 3,4 15,4 2,4 2,0 
Costa Rica 2,1 1,9 8,3 7,0 4,7 
      
Comercialização 106,8 73,3 325,0 161,7 41,1 
Enertrade 106,8 73,3 325,0 161,7 41,1 
      
Outros 0,8 6,6 4,8 32,8 34,1 
      
Eliminações -86,7 -69,8 -293,3 -133,1 -55,8 
      
Receita operacional líquida 1.096,5 948,2 3.702,7 3.364,5 2.891,4 
      
      
      

Abertura EBITDA      

 

Trimestre encerrado em 
31 de março de 

(em milhões de reais) 

Exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 

(em milhões de reais) 
 2005 2004 2004 2003 2002 

      
Distribuição 246,6 222,6 724,4 568,9 415,5 
Escelsa controladora 66,4 56,5 180,4 179,2 152,1 
Enersul controladora 125,6 53,1 212,1 148,1 77,8 
Bandeirante 54,6 113,0 331,9 241,6 185,6 
      
Geração 18,7 15,6 61,1 45,2 24,1 
EDP Lajeado consolidado 13,4 10,7 40,3 37,5 18,7 
CESA 3,7 3,2 14,1 1,9 1,7 
Costa Rica 1,6 1,7 6,7 5,7 3,7 
      
Comercialização 24,0 9,6 43,6 6,4 -18,8 
Enertrade 24,0 9,6 43,6 6,4 -18,8 
      
Outros -9,4 -10,7 -53,9 -45,8 -21,9 
      
Eliminações 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      
EBITDA total 279,9 237,1 775,3 574,6 398,8 
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 Trimestre encerrado em 
31 de março de 

Exercício social  

encerrado em 31 de dezembro de 

 2005 2004 2004 2003 2002 

 (em milhões de R$, com exceção de ações e dados por ações) 

EBITDA:      

Lucro (prejuízo) líquido nos termos dos 
Princípios Contábeis Brasileiros 

31,4 57,0 106,9 -168,6 -68,5 

Mais:      

Participação de minoritários 71,1 18,5 171,6 119,8 -502,6 

Resultado financeiro 55,9 58,6 219,2 -45,9 780,0 

Resultado não operacional -1,6 0,0 31,6 275,9 74,9 

Contribuição social e imposto de renda 62,7 48,1 9,7 175,6 -82,2 

Resultado de Participações Societárias -0,6 0,0 9,8 2,4 0,0 

Resultado do Serviço / EBIT (1) 218,8 182,1 548,9 359,1 201,6 

Depreciação e amortização 61,1 54,9 226,4 215,5 197,2 

      

      

EBITDA (1) 279,9 237,1 775,3 574,6 398,8 

(1) Para o cálculo do EBIT: lucro (prejuízo) líquido (+) participação de minoritários (+) resultado 
financeiro (+) resultado não operacional (+)  contribuição social e imposto de renda (+) resultado das 
participações societárias. O EBITDA representa: lucro (prejuízo) líquido (+) participação de minoritários 
(+) resultado financeiro (+) resultado não operacional (+) contribuição social e imposto de renda (+) 
depreciação e amortização (+) resultado das participações societárias.  EBITDA e EBIT não são medidas 
sob as práticas contábeis brasileiras ou dos Estados Unidos e não deverão ser considerados como 
alternativas ao lucro líquido como indicador do resultado operacional, nem como alternativas ao caixa 
operacional como indicador de liquidez. O EBIT e EBITDA, conforme por nós calculado, pode não ser 
comparável ao EBIT e EBITDA utilizado por outras companhias.  Apesar de não ser uma medida 
amparada pelas práticas contábeis brasileiras ou dos Estados Unidos, a nossa administração usa EBIT e 
EBITDA para medir o nosso resultado operacional. Adicionalmente, entendemos que certos investidores 
e analistas financeiros usam EBIT e EBITDA como indicador do resultado operacional e/ou fluxo de 
caixa de uma companhia. 
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO  
FINANCEIRA E OS RESULTADOS OPERACIONAIS 

 
 
Esta discussão e análise da administração sobre a situação financeira e o resultado das 
operações deve ser lida em conjunto com nossas demonstrações financeiras auditadas e 
demonstrações financeiras interinas sujeitas à revisão especial e respectivas notas 
explicativas incluídas neste Prospecto. As demonstrações financeiras auditadas constantes do 
presente Prospecto foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil.  
 
 
VISÃO GERAL 
 
Somos uma companhia holding e, por meio de nossas controladas, atuamos nas áreas de 
distribuição, geração e comercialização de energia elétrica no mercado brasileiro. Na área de 
distribuição, atuamos por meio das nossas controladas Bandeirante, uma das principais 
concessionárias de distribuição do Estado de São Paulo; Escelsa, a principal concessionária de 
distribuição do Estado do Espírito Santo; e Enersul, a principal concessionária de distribuição 
do Estado do Mato Grosso do Sul.  No segmento de geração, possuímos uma participação 
(capital votante e direitos sobre energia) de 27,65% na Usina Hidrelétrica de Lajeado, 
localizada no Rio Tocantins, com capacidade instalada total de 902,5 MW; possuímos uma 
participação de 60% no Aproveitamento Hidrelétrico de Peixe Angical, que deverá entrar em 
funcionamento durante o ano de 2006, com capacidade instalada de 452 MW; e controlamos 
diversas usinas hidrelétricas e termelétricas que, tomadas em conjunto, possuem uma 
capacidade instalada de 280,1 MW. Nossas atividades de comercialização de energia são 
conduzidas pela nossa controlada Enertrade. 
 
Nossos resultados operacionais concentram-se no segmento de distribuição, que, em 2004, 
contribuiu com cerca de 89,0% de nossa receita líquida total (antes das eliminações das 
operações entre partes relacionadas) e 93,4% de nosso EBITDA. 
 
O negócio de distribuição caracteriza-se por ser um negócio de capital intensivo, sofrer forte 
intervenção da ANEEL por meio da definição de tarifas, e por apresentar custos operacionais 
significativos em relação às receitas. Desta forma, acreditamos que os fatores mais 
importantes que afetam a performance financeira de nossa atividade de distribuição são:  
 

• as tarifas estipuladas pela ANEEL; 
 
• crescimento do consumo de energia nas áreas de concessão de nossas empresas; 
 
• controle dos custos de operação e despesas operacionais; 
 
• estrutura de capitais e custos de financiamento; e 
 
• investimentos com retorno adequado e maximizado quanto aos recursos utilizados. 

 
O negócio de geração é caracterizado pelos elevados investimentos nas fases iniciais de 
construção, níveis mais altos de alavancagem financeira, custos de operação e manutenção 
com participação reduzida em relação às receitas e forte interferência da ANEEL nas 
condições de venda de energia. Desta forma, acreditamos que os fatores mais importantes que 
afetam a performance financeira de nossa atividade de geração são:  
 

• capacitação na construção e operação de projetos de geração; 
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• condições de venda de energia; e 
 
• estrutura de capitais e custos de financiamento. 

 
Como parte da nossa estratégia de crescimento, pretendemos aproveitar oportunidades 
adicionais disponíveis no segmento de geração. Durante o ano de 2006, deverá entrar em 
operação a usina de Peixe Angical, que irá acrescentar 452 MW de capacidade instalada ao 
Grupo. Como quase toda a energia do empreendimento está contratada com distribuidoras do 
Grupo, a sua entrada em operação significará a redução nas despesas com compra de energia 
de terceiros. De acordo com o Novo Modelo, os novos empreendimentos de geração não 
poderão reservar sua energia para venda a empresas do mesmo grupo econômico, devendo 
licitar sua energia a distribuidoras por meio de contratos de fornecimento de energia de longo 
prazo.  
 
O segmento de comercialização de energia é competitivo e dinâmico, e acreditamos que 
podemos criar valor aos nossos acionistas nesse segmento por meio da: 
 

• alta capacitação técnica da Enertrade; 
 
• adoção de políticas prudentes de risco; e 
 
• integração das nossas atividades de comercialização com os nossos negócios de 

distribuição. 
 
As atividades de comercialização de energia no Brasil não são de capital intensivo como o são 
as atividades de distribuição e geração, e as despesas operacionais (excluindo a compra de 
energia) têm pouca representatividade em relação às receitas.  
 
Adicionalmente, uma recente, mas importante tendência é o exercício por alguns clientes de 
nossas distribuidoras (conhecidos como potenciais clientes livres), do direito de escolher seus 
fornecedores de energia elétrica conforme os termos estabelecidos pela Lei do Novo Modelo 
do Setor Elétrico. É parte de nossa estratégia nos esforçarmos para continuar fornecendo 
energia elétrica para tais clientes por meio da Enertrade. Os clientes livres em nossas áreas de 
concessão de distribuição não pagam tarifas de consumo de energia elétrica, mas eles pagam 
tarifa pelo uso de nosso sistema de distribuição. Vide “Tarifas de DistribuiçãoTarifa de Uso 
da Rede de Distribuição (TUSD)”. 
 
 
TARIFAS DE DISTRIBUIÇÃO 
 
As nossas distribuidoras cobram tarifas reguladas e seus resultados dependem 
significativamente de atos regulatórios. Seus respectivos contratos de concessão definem 
reajustes anuais, revisões tarifárias periódicas e a possibilidade de eventuais revisões tarifárias 
extraordinárias. Para maiores informações vide “O Setor de Energia Elétrica no Brasil”. 
 

Reajuste Anuais –(IRTs) 
 
Os reajustes anuais são eventos com ocorrência em datas estipuladas nos contratos de 
concessão das nossas distribuidoras. O reajuste da Bandeirante ocorre em 23 de outubro de 
cada ano, o da Escelsa em 7 de agosto e o da Enersul em 8 de abril.  

 
Os reajustes anuais são definidos pelo IRT – Índice de Reajuste Tarifário. O reajuste leva em 
consideração a correção de duas parcelas da receita da distribuidora: 
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• Parcela A: composta por itens não gerenciáveis como compra de energia, encargos de 

uso da rede e encargos regulatórios; corrigidos dentro dos limites estipulados pelo 
regulador; e 

 
• Parcela B: parcela da receita relativa a custos gerenciáveis, incluindo custos de 

operação e manutenção e o retorno dos investimentos relativos às nossas concessões e 
à sua expansão, corrigidos pelo IGPM, subtraindo-se o fator X, que é um índice 
referente a ganhos de produtividade aplicado nas tarifas de distribuição. A forma de 
cálculo do fator X está descrita na Seção “O Setor de Energia Elétrica no Brasil – 
Tarifas de Distribuição de Energia”. 

 
A partir de 2002, foi introduzido o instrumento da CVA – Conta de Variações da Parcela A, o 
qual complementa o IRT de forma a reconhecer variações positivas ou negativas  em alguns 
componentes de custos da Parcela A.  
 

Revisão Tarifária Ordinária 
 
As revisões periódicas têm como objetivo manter condição de equilíbrio econômico 
financeiro de uma concessionária, estabelecer adequado retorno sobre os investimentos, 
determinar o fator X utilizado para fins de cálculo dos custos da Parcela B. O processo de 
revisão respeita ciclos estipulados em cada contrato de concessão, que no caso das nossas 
distribuidoras estão descritos a seguir: 
 

• Bandeirante: a cada quatro anos a partir de 2003; 
 
• Escelsa: a cada três anos a partir 1998; e 
 
• Enersul: a cada cinco anos a partir de 2003. 

 
As últimas revisões tarifárias têm utilizado como metodologia a definição de um novo valor 
para a Parcela B, sendo composta por: 
 

• Custos operacionais de uma empresa de referência, em que a ANEEL simula quais 
seriam os custos de uma empresa virtual atendendo a mesma área de concessão da 
distribuidora avaliada; 

 
• Remuneração e depreciação dos ativos da concessão. A taxa de remuneração e 

depreciação regulatórias são aplicadas sobre um valor de ativos – chamada de Base de 
Remuneração Regulatória. Esta base é definida de acordo com critérios pré-
estabelecidos pela ANEEL e deve contemplar todos os ativos necessários para a 
prestação de serviços da concessionária; e 

 
• Definição do fator X. 

 
As últimas revisões tarifárias da Bandeirante e da Escelsa permanecem provisórias. A cada 
reajuste anual subseqüente à revisão periódica, a ANEEL pode ajustar suas revisões 
provisórias passadas, o que pode resultar em ajustes tarifários complementares. Para fins de 
cálculo dos resultados de nossas distribuidoras, reconhecemos os ajustes tarifários no 
exercício fiscal em que eles ocorrem. Portanto os resultados de um determinado exercício 
podem ser influenciados por ajustes tarifários referentes a exercícios anteriores. 
 
Durante o exercício de 2004, a ANEEL alterou o índice de reajuste tarifário para o ano de 
2001 em caráter definitivo para a Escelsa e ainda em caráter provisório para a Bandeirante e 
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Enersul. Essas alterações resultaram em redução das receitas na Bandeirante, no montante de 
R$116,0 milhões, e na Escelsa, no montante de R$56,7 milhões.Na Enersul, as alterações 
causaram um aumento de R$7,6 milhões nas receitas, registrados no resultado consolidado do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2004.  
 
 

Revisões Tarifárias Extraordinárias 
 
No caso da ocorrência de eventos que coloquem em risco o equilíbrio econômico das 
concessionárias, a ANEEL pode ajustar as tarifas através de revisões tarifárias 
extraordinárias. 
 
Em 1999, a ANEEL concedeu uma revisão tarifária extraordinária às distribuidoras, para 
compensá-las dos efeitos da desvalorização cambial ocorrida naquele ano. Em 2001, as tarifas 
de distribuição tiveram uma nova revisão tarifária extraordinária, desta vez em decorrência 
das perdas financeiras com o racionamento de energia ocorrido naquele ano (vide item 
“Ativos Regulatórios – RTE” abaixo). Este aumento tarifário (RTE) será excluído da tarifa 
após terem cumprido seu efeito, conforme determinado pela ANEEL. 
 

Realinhamento Tarifário 
 
Até 2002, os índices percentuais de reajuste eram aplicados de maneira uniforme sobre toda a 
tabela de tarifas, que continham um subsídio ao consumidor industrial. Em 2002, iniciou-se 
um realinhamento tarifário que reduziu e continua reduzindo os subsídios cruzados entre 
consumidores em diferentes níveis de tensão de atendimento. Espera-se que os subsídios aos 
consumidores industriais sejam eliminados por este realinhamento tarifários até 2007. 
 

Tarifa de Uso da Rede de Distribuição (TUSD) 
 
Alguns consumidores das nossas distribuidoras têm a possibilidade de escolherem o seu 
fornecedor de energia (clientes livres). Caso estes consumidores exerçam a opção de se 
tornarem livres, eles passarão a pagar uma tarifa de uso da rede de distribuição (TUSD) à 
concessionária em que estiverem conectados. A TUSD não inclui o custo de energia 
comprada (com exceção da parcela de energia comprada referente a perdas da rede de 
distribuição). Desta forma, a TUSD permite que a distribuidora continue a ser remunerada 
pelo uso de seus ativos. A ANEEL tem realizado, de tempos em tempos, ajustes na 
metodologia de cálculo da TUSD com o objetivo de não impactar as concessionárias com a 
passagem de clientes cativos para livres. 
 

Evolução Tarifária - 2002-2004 
 
Apresentamos nos quadros a seguir a evolução tarifária dos clientes cativos nos períodos 
indicados e o reflexo destas variações nos resultados das empresas. A tabela abaixo reflete os 
reajustes tarifários efetivamente pagos por nossos consumidores, levando em consideração 
revisões iniciais e demais revisões subseqüentes determinadas pela ANEEL. 
 
A Bandeirante tem as suas tarifas revistas a cada quatro anos. Destaca-se na Bandeirante a 
ocorrência da revisão periódica em 2003, a qual permanece provisória. Em 2004, devido a um 
ajuste na Base de Remuneração Regulatória, a ANEEL retificou provisoriamente o valor da 
revisão de 2003, reduzindo-a para 10,51%. 
  

Bandeirante      

 2004 2003 2002 
Ocorrência na data Reajuste Revisão Reajuste 
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Aumento verificado 15,95% (a) 14,68% (b) 19,09% 

Fator X -2,89% N/A 0,00% 

Realinhamento aplicado no ano sim sim não 
Situação ultima revisão Provisória Provisória N/A 

(a) Reflete a revisão provisória realizada em 2003 para 10,51%, que será aplicada em 
anos subsequentes . Vide “Negócios da Companhia – Atividades de Distribuição”. 
 (b) A revisão previa um aumento de 18,08%, que seria reconhecida nos 3 anos 
subsequentes, mas foi subseqüentemente ajustada. Vide item (a) acima. 
 
A Escelsa tem as suas tarifas revistas a cada três anos. Em 2001, os valores de sua revisão 
periódica foram estipulados como provisórios, já que a ANEEL ainda não havia definido a 
metodologia de apuração da Base de Remuneração Regulatória. Em 2004, juntamente com a 
segunda revisão, a ANEEL arbitrou, de forma definitiva, a Base de Remuneração Regulatória 
de 2001, mas ainda manteve a Base de Remuneração Regulatória de 2004 como provisória. 
 

Escelsa       

 2004 2003 2002 
Ocorrência na data Revisão Reajuste Reajuste 

Aumento verificado 4,96% (a) 17,30% 15,97% 

Fator X N/A 0,63% 0,51% 

Realinhamento aplicado no ano sim sim não 
Situação última revisão Provisória Provisória Provisória 

(a) O aumento em questão deveria ter sido de 10,07%, mas em agosto de 2004, foi 
revista a BRR de 2001, o que reduziu o aumento para 4,96%.  
 
No caso da Enersul, verificou-se em 2002, além do IRT, uma recomposição financeira de 
custos com o racionamento e outras variações de encargos setoriais. Em 2003, a revisão 
periódica refletiu defasagens históricas até então não contempladas na tarifa, implicando em 
um ajuste tarifário de 42,26%. A ANEEL decidiu diferir a aplicação da revisão tarifária, 
limitando o aumento tarifário de 2003 aos valores de IRT, o que levou a um aumento de 
32,59% em 2003, sendo os restantes 9,67% reconhecidos em 4 parcelas anuais de R$55,2 
milhões, corrigidas pelo IGP-M. Em 2004, além do reajuste anual, ocorreu o reconhecimento 
desse diferimento juntamente com um novo ajuste no índice de revisão. Em 2005, a ANEEL 
finalmente estabeleceu a Base de Remuneração Regulatória para 2003 como base definitiva 
tendo alterado o percentual da revisão para 50,81%. 
 

Enersul       

 2005 2004 2003 2002 
Ocorrência na data Reajuste Reajuste Revisão Reajuste 
Aumento verificado 20,69% (a) 17,02% (b) 32,59% (c) 12,25% 

Fator X 1,25% 1,35% 2,35% 0,0% 

Realinhamento aplicado no ano sim sim sim Não 
Situação última revisão Definitiva Provisória Provisória N/A 

(a) Reflete a revisão no reajuste tarifário de 2003 para 50,81%, que será aplicada nos dois anos 
subseqüentes.  
(b) Reflete a revisão no reajuste tarifário de 2003 para 43,59%, que será aplicada nos três anos 
subseqüentes.  
(c) A revisão previa um aumento de 42,26%, e a aplicação da diferença de 9,67% em parcelas nos 
próximos quatro anos.  
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ENERGIA ELÉTRICA COMPRADA PARA REVENDA 
 
As nossas distribuidoras adquirem a maior parte de suas necessidades de energia através de 
contratos de longo prazo com quantidades e preços pré-estabelecidos. Nossas distribuidoras 
adquiriram 19.554 GWh em 2004 e 20.535 GWh em 2003. Os volumes, preços e condições 
de reajuste necessitam ser homologados pela ANEEL para que o seu efetivo repasse ocorra 
nas tarifas de distribuição.  
 
Adicionalmente, as nossas distribuidoras adquiriram 6.616 GWh de Itaipu, representado uma 
despesa de R$591,5 milhões em 2004. Ao contrário dos demais contratos de energia, o preço 
da energia comprada de Itaipu é estabelecido em Dólares. As variações cambiais ocorridas 
entre os reajustes tarifários são reconhecidas nas tarifas de distribuição por meio do 
mecanismo da CVA, descrito nos itens “Tarifas de Distribuição – Reajustes Anuais” acima e 
Variações dos Custos Não-gerenciáveis - Variação da Parcela A” abaixo. Portanto, as nossas 
distribuidoras podem incorrer em custos de compra de energia maiores do que os valores 
inicialmente cobertos em suas tarifas, mas estes custos são incorporados e ressarcidos às 
distribuidoras no reajuste tarifário subseqüente. 
 
Além da compra de energia de Itaipu, até 2004, as nossas distribuidoras também compravam 
energia por meio de contratos iniciais e bilaterais. Estes contratos são corrigidos anualmente 
pelo IGPM e as datas de correção estão concatenadas com os reajustes tarifários das nossas 
distribuidoras, de modo que o aumento nestes custos é repassado aos nossos consumidores 
por meio do aumento nas tarifas de distribuição. Os contratos iniciais determinam a redução 
de 25% do volume contratado em cada ano a partir de 2003 e foram criados com o objetivo de 
permitir a transição para um ambiente de livre contratação de energia para as distribuidoras - 
desde que atendendo a determinados limites de repasse de custos. O instrumento contratual de 
longo prazo previsto para este ambiente de livre contratação era o contrato bilateral. No caso 
dos contratos bilaterais das nossas distribuidoras, os prazos e preços variam caso a caso.   
 
A partir de 2004, com a implementação do Novo Modelo do Setor, as distribuidoras só podem 
comprar energia por meio de leilões no Ambiente de Contratação Regulada (ACR). Os 
contratos de compra de energia do ambiente regulado (CCEAR) são corrigidos anualmente 
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) concatenados com as datas dos reajustes 
tarifários das distribuidoras. Vide Seção “O Setor de Energia Elétrica no Brasil - Ambiente de 
Contratação Regulada - ACR”. 
 
Na medida em que as quantidades de energia compradas sob contratos iniciais são reduzidas 
na transição ao Novo Modelo e nossas necessidades de energia aumentem, teremos que 
comprar mais energia através dos leilões do ACR. Nos termos do Novo Modelo do Setor, as 
distribuidoras não podem transferir aos seus consumidores os custos das compras de energia 
que ultrapassem 103% da demanda, conforme ajustado de acordo com a regulamentação 
aplicável. Nosso êxito neste processo terá, conseqüentemente, reflexo nas nossas margens, na 
medida em que o repasse integral dos custos de aquisição de energia elétrica dependerá da 
nossa correta projeção de demanda.  
 
 
ATIVOS REGULATÓRIOS 

 
Recomposição Tarifária Extraordinária - RTE 

 
Em dezembro de 2001, as nossas distribuidoras, juntamente com outras companhias, aderiram 
ao Acordo Geral do Setor, no qual foram estabelecidas condições para a solução das 
controvérsias contratuais e administrativas decorrentes do racionamento de energia decretado 
pelo Governo Brasileiro entre junho de 2001 e fevereiro de 2002.  
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Dentre outras medidas, foi estabelecida a cobrança de um valor adicional nas tarifas de 
distribuição, denominado Recomposição Tarifária Extraordinária (RTE), que varia de 2,9% a 
7,9% de acordo com a classe de consumo. A RTE tem como objetivo resgatar os seguintes 
ativos regulatórios: 
 

• Perdas com racionamento: A ANEEL e o Governo Brasileiro autorizaram as 
distribuidoras a contabilizarem um ativo em seus balanços  proporcionalmente à parte 
da redução de receitas verificadas pelas concessionárias de distribuição durante o 
período de racionamento. As nossas distribuidoras possuíam um saldo, em 31 de 
março de 2005, de R$308,5 milhões referentes a perdas com racionamento corrigido 
mensalmente pela taxa Selic. 

 
• Variação da Parcela A: A ANEEL e o Governo Brasileiro também autorizaram as 

distribuidoras a contabilizarem um ativo em seus balanços referente às variações de 
custo da Parcela A registrada entre 1º de janeiro a 25 de outubro de 2001. Este ativo 
será recuperado após a recuperação das perdas com racionamento e energia livre e 
também é corrigido pela Selic. As nossas distribuidoras possuíam um saldo, em 31 de 
março de 2005, de R$237,9 milhões referentes à CVA de 2001, a ser recuperado pela 
RTE. 

 
• Energia Livre: A ANEEL e o Governo Brasileiro autorizaram os geradores a 

contabilizarem em seus balanços um ativo composto pelas perdas reconhecidas pela 
ANEEL, incorridas pelos geradores durante o período de racionamento. Os geradores 
são compensados por tais perdas por meio de aumentos tarifários, devendo as 
distribuidoras repassar tais valores aos geradores. Referida transação deve ser 
registrada pelos distribuidores por meio da contabilização de um ativo e compensação 
de um passivo em seus balanços. As nossas distribuidoras possuíam um saldo, em 31 
de março de 2005, de R$165,4 milhões referentes à energia livre. 

 
Os ativos descritos acima foram contabilizados como receitas (e, no caso da energia livre, 
como custos, com relação aos valores repassados aos geradores) no momento de sua 
constituição e de eventuais retificações. As nossas receitas financeiras são afetadas 
positivamente cada vez que referidos ativos são corrigidos pela Selic. Dessa forma, tendo em 
vista que referidos itens foram contabilizados em nossa demonstração de resultados no 
momento de sua constituição, o efetivo recebimento destes valores não trará efeitos em nossa 
demonstração de resultados. No entanto, tais valores têm prazo legal para serem recebidos 
(março de 2007 para a Bandeirante, janeiro de 2008 para a Enersul e setembro de 2007 para a 
Escelsa). No exercício fiscal de 2004, a Escelsa constituiu uma provisão de R$25,3 milhões 
nos seus resultados de 2004, por julgar, baseada nas suas provisões, que o referido prazo não 
será suficiente para recuperar o valor integral da RTE. Adicionalmente, os clientes das nossas 
distribuidoras que se tornam clientes livres deixam de pagar a RTE. Portanto, caso a 
quantidade de clientes das nossas distribuidoras que se tornarem livres no futuro for maior do 
que a quantidade que projetamos, nossa capacidade de recuperar o valor integral da RTE 
poderá ser afetada e provisões adicionais poderão se fazer necessárias.  
 
O governo brasileiro disponibilizou financiamentos às geradoras e distribuidoras por meio do 
BNDES para financiar (a) aproximadamente 90% da receita passível de recuperação por meio 
da RTE, decorrentes de perdas do racionamento e (b) os custos adicionais da Parcela A de 
junho a outubro de 2001. Em 31 de março de 2005, o principal não amortizado desses 
financiamentos era de R$511,5 milhões. A taxa de juros destes financiamentos é a mesma 
taxa dos valores que recuperaremos nos termos da RTE.  O efeito da RTE em nosso fluxo de 
caixa é menor tendo em vista que a RTE que recebemos é utilizada para amortizar estes 
empréstimos.   
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VARIAÇÕES DOS CUSTOS NÃO-GERENCIÁVEIS - VARIAÇÃO DA PARCELA A 
 
Em 2001, foi criada a CVA, conta de compensação da variação das despesas da Parcela A. De 
acordo com as regras estabelecidas, quando essas despesas forem superiores às projeções 
utilizadas na fixação das tarifas de uma distribuidora, a mesma possui o direito de recuperar a 
diferença no reajuste tarifário anual seguinte. Da mesma forma, caso ocorra o efeito inverso e, 
os custos da Parcela A forem inferiores às projeções da distribuidora, este ganho será 
devolvido aos consumidores por meio de futura redução de tarifa. 
 
Quando ocorrem variações dos custos da Parcela A e estes custos estão acima da cobertura 
dada em nossas tarifas de distribuição, diferimos o aumento nos custos e o contabilizamos 
como um ativo em nosso balanço.  Esses valores somente serão reconhecidos como despesas, 
na medida em que faturarmos os respectivos aumentos na tarifa.  Em 31 de março de 2005, 
detínhamos uma posição ativa de CVA de R$202,0 milhões. Esses valores são corrigidos 
mensalmente pela taxa Selic.  
 
Em setembro de 2004, com base em resolução da ANEEL, as nossas distribuidoras 
contabilizaram um ativo em suas demonstrações financeiras referente à mudança de alíquota e 
regime de não cumulatividade do PIS e COFINS ocorridas a partir de dezembro de 2002. 
Estas provisões totalizavam R$110,7 milhões em 31 de março de 2005..  
 
GERAÇÃO – CONDIÇÕES DE VENDA DE ENERGIA 
 
As receitas das geradoras hídricas no Brasil estão relacionadas com a sua energia assegurada 
definida pela regulação. Através do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE), é 
transferido o excedente das usinas que geraram energia acima de sua capacidade assegurada 
para aquelas que geraram energia abaixo da sua energia assegurada. O Operador Nacional do 
Sistema coordena o referido mecanismo de realocação, tendo em vista a demanda nacional de 
energia e as condições hidrológicas verificadas. Vide “O Setor de Energia Elétrica Brasileiro 
- Mecanismo de Realocação de Energia”. 
 
O Novo Modelo criou dois ambientes para a contratação de energia de uma geradora: (1) o 
Ambiente de Contratação Livre (ACL), voltado para o atendimento dos consumidores livres, 
comercializadores e geradores; e (2) o Ambiente de Contratação Regulada (ACR), que busca 
atender as distribuidoras e, conseqüentemente, os seus consumidores cativos. 
 
No Ambiente de Contratação Livre, as condições de preços e prazos são livremente 
negociadas entre as partes. Já no caso do Ambiente de Contratação Regulado, os preços são 
definidos em leilões organizados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - 
CCEE. A energia contratada nestes leilões é definida com base nas necessidades de energia 
projetadas pelas distribuidoras. Desta forma, uma geradora que vende energia nos leilões do 
Ambiente de Contratação Regulado firma contratos com todas as distribuidoras do Sistema 
Integrado Nacional que tenham participado dos referidos leilões. 
 
No Ambiente de Contratação Regulada, também existe a distinção entre energia existente e 
energia nova, cuja contratação ocorre em leilões separados. A energia nova é aquela 
proveniente de novas outorgas a serem licitadas pelo poder concedente. A energia existente 
corresponde à capacidade instalada no sistema quando da promulgação do Novo Modelo. 
 
Ressalta-se que os direitos e obrigações estabelecidos nos contratos bilaterais assinados por 
distribuidoras antes da implementação do Novo Modelo continuam válidos. 
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AMBIENTE ECONÔMICO NO BRASIL 
 
Nos anos de 2002 e 2003, as taxas de crescimento do PIB brasileiro foram inferiores a 2,0% 
ao ano em virtude de fatores adversos, tais como: 
 

• as incertezas associadas ao futuro político e econômico do Brasil antes e 
imediatamente após as eleições presidenciais de outubro de 2002; 

 
• elevadas taxas de juros praticadas no mercado interno, principalmente em 2003, com 

o objetivo de controlar a inflação; e 
 
• as incertezas políticas e econômicas dos países de economia emergente. 

 
A acentuada desvalorização do real frente ao dólar verificada na segunda metade de 2002 
aumentou as preocupações relativas ao retorno de um cenário inflacionário. As autoridades 
monetárias do Governo Federal anterior responderam com o aumento de juros até o final do 
ano de 2002, o que tornou muito elevado o custo do crédito e, conseqüentemente, afetou o 
crescimento do PIB naquele ano.  

 
Nos dois últimos anos, principalmente em 2003, a desvalorização do Dólar frente a outras 
moedas, bem como as políticas monetárias e fiscais conservadoras do Governo Federal atual, 
levaram à valorização do real em relação ao dólar.  

 
Em 2004, os efeitos de uma política monetária menos restritiva começaram a ser percebidos. 
A retomada do crescimento econômico tornou-se mais visível, em particular nos setores mais 
sensíveis à expansão do crédito. Sinais de recuperação do mercado interno refletiram-se 
positivamente no mercado de trabalho e no aquecimento da economia. O PIB cresceu 4,9% 
em 2004 e o real valorizou-se frente ao dólar em 8,1% entre 31 de dezembro de 2004 e 2003. 

 
Em setembro de 2004, o Banco Central deu início a uma política de aumento da taxa de juros, 
já que os indicadores de inflação não convergiam para os objetivos definidos para o ano de 
2005, chegando a 19,75% em maio de 2005. Os efeitos do aumento da taxa de juros já 
começaram a se refletir na atividade econômica que não deve crescer nas taxas verificadas em 
2004. Conforme informado pelo Banco Central do Brasil em 31 de maio de 2005, o mercado 
estima que o PIB deve crescer em torno de 3,3% este ano. 
 
A tabela a seguir mostra dados relativos à inflação, ao crescimento real do PIB, à taxa de 
câmbio do dólar e preços do petróleo para os períodos indicados abaixo: 

 
 Trimestre encerrado em 

31 de março de 
Exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 
 2005  2004 2004  2003  2002 
Crescimento real do PIB 0,3%(1)   1,8%(1) 4,9%  0,5%  1,9% 
Inflação (IGP-M) 1,6%  2,7% 12,4%  8,7%  25,3% 
Inflação (IPCA) 1,8%  1,9% 7,6%  9,3%  12,5% 
Taxa DI(2) 18,4%  16,1% 17,5%  16,8%  22,9% 
LIBOR (3) 3,1%  1,1% 2,4%  1,1%  2,4% 
Desvalorização (apreciação) do real em 
relação ao dólar 0,4%  0,7% (8,1)%  (18,2)%  34,3% 

Taxa de câmbio no final do exercício – 
US$1,00 R$2,6662  R$2,9086 R$2,6544  R$2,8892  R$3,5333 

Taxa de Câmbio médio(4) – US$1,00 R$2,6684  R$2,8945 R$2,9268  R$3,0722  R$2,9285 
Fontes: FGV, IBGE e Banco Central. 
(1) Crescimento real do PIB no primeiro trimestre do ano, em relação ao quarto trimestre do ano anterior. 
(2) A Taxa DI é a média mensal das taxas anualizadas de juros overnight do mercado interbancário no Brasil. 
(3) LIBOR trimestral para depósitos em dólares no último dia do período. 
(4) Média das taxas de câmbio diária do período. 
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DISCUSSÃO DAS ESTIMATIVAS CONTÁBEIS ESSENCIAIS 
 
Ao preparar as demonstrações financeiras incluídas neste Prospecto, baseamo-nos em 
estimativas e premissas extraídas de nossa experiência histórica e em diversos outros fatores 
que julgamos razoáveis e importantes. A apresentação de nossa situação financeira e 
resultados das operações geralmente requerem de nossa administração a análise dos efeitos de 
questões que são inerentemente incertas no que diz respeito ao valor contábil de nossos 
ativos, passivos e conseqüentemente nossos resultados das operações. Nossa apresentação 
financeira seria significativamente afetada caso usássemos estimativas diferentes ou caso 
alterássemos nossas estimativas em resposta a eventos futuros. Para que o leitor possa 
entender como a administração forma suas opiniões a respeito de eventos futuros, inclusive as 
variáveis e premissas subjacentes às estimativas, incluímos abaixo uma breve discussão sobre 
as estimativas essenciais que utilizamos. 
 

Reconhecimento de Receitas 
 
Apesar de nossos consumidores serem cobrados em diferentes datas no decorrer de cada mês, 
as receitas de faturamento de energia elétrica a consumidores finais, incluindo residências, 
indústrias, comércio e poder público, são reconhecidas no mês em que a eletricidade é 
entregue ao cliente. As receitas decorrentes da energia entregue aos consumidores finais entre 
a data de medição até o fim do mês são estimadas e reconhecidas como receita no mês em que 
a eletricidade é entregue ao cliente. 
 

Ativo Imobilizado 
 
Contabilizamos o ativo imobilizado ao preço de custo e o depreciamos ao longo de sua vida 
útil estimada. Poderemos ser obrigados a reduzir a vida útil estimada de nossas instalações de 
geração se perdermos um contrato de longo prazo de uma de nossas controladas de geração e 
não pudermos substituí-lo por outro em condições semelhantes às existentes, e se ocorrer uma 
redução sustentada significativa dos preços de mercado pela energia gerada. Poderemos 
também reduzir a vida útil estimada de instalações de distribuição se perdermos, ou não 
conseguirmos renovar, um contrato de concessão de longo prazo em uma de nossas empresas 
de distribuição. Além disso, poderemos reduzir a vida útil estimada do ativo imobilizado 
afetado se incorrermos em dano patrimonial significativo ou falha mecânica significativa. Se 
pudermos reduzir a vida útil de qualquer ativo imobilizado, pretendemos definir o novo tempo 
de vida útil com base em estudos de engenharia e no uso que esperamos fazer de tal ativo 
imobilizado. A vida útil estimada remanescente de nosso ativo imobilizado é de 
aproximadamente 12 anos.  
 

Impostos Diferidos 
 
Contabilizamos o ativo e passivo fiscal diferidos com base nas diferenças entre os valores 
contábeis e a base tributária de nossos ativos e passivos. Revisamos com regularidade a 
recuperabilidade do ativo fiscal diferido. De acordo com os Princípios Contábeis Brasileiros, 
um ativo fiscal somente é reconhecido caso sua probabilidade de ser realizável seja grande. 
Nossa administração acredita que a realização do ativo fiscal diferido líquido seja provável, 
mas seu valor é sujeito à incertezas tendo em vista que depende da medida em que tal ativo 
poderá ser realizado, que por sua vez depende do montante de receita gerada em períodos 
futuros, o qual somente pode ser estimado. O montante do ativo fiscal diferido considerado 
realizável poderá, no entanto, ser reduzido caso sejam reduzidas as estimativas de lucro 
tributável futuro durante o período no qual o ativo fiscal diferido seria utilizado.  
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Provisão para Contingências 
 
Atualmente estamos envolvidos em ações judiciais. Conforme discutido na Nota 16 de nossas 
demonstrações financeiras consolidadas e combinadas (Anexo H), fizemos uma provisão dos 
prováveis custos para solução dessas demandas. Para desenvolver essa estimativa, 
consultamos advogados externos e internos que assumem nossa defesa em tais questões, 
sendo que tal estimativa baseia-se em uma análise dos possíveis resultados, considerando-se 
as estratégias de litígio e conciliação aplicáveis. Anualmente, solicitamos um inventário dos 
processos sob o cuidado de nossos advogados externos, identificando os casos em que temos 
potenciais perdas do montante envolvido. A administração prepara uma análise das perdas 
prováveis, baseada nestas respostas e seu conhecimento dos processos, que serve como base 
para a constituição de provisão de contingências. 
 

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 
 
Registramos uma provisão para créditos de liquidação duvidosa baseada em nossas 
estimativas dos recebíveis que não serão realizados de acordo com o plano de contas da 
ANEEL. A provisão créditos de liquidação duvidosa é feita para contas de clientes 
residenciais vencidas há mais de 90 dias, comerciais vencidas há mais que 180 dias, ou outros 
clientes vencidas há mais de 365 dias e baseada numa análise dos recebíveis em aberto. Este 
montante é considerado suficiente para cobrir eventuais perdas na cobrança de contas a 
receber de consumidores e concessionários. 
 

Revisão Tarifária 
 

Os reposicionamentos nas tarifas utilizados para o registro da receita nas demonstrações 
financeiras são sujeitos a interpretação. Os administradores da nossa Companhia realizam o 
registro da receita baseados na sua melhor interpretação. No entanto, estas interpretações 
podem ser diferentes das interpretações da ANEEL, que somente serão conhecidos em 
subseqüentes revisões tarifárias. As distribuidoras de energia elétrica têm revisões tarifárias 
periódicas, provisórios ou definitivas. Durante o exercício de 2004, a ANEEL alterou os 
percentuais de reposicionamento para o ano de 2001 em caráter definitivo para a Escelsa, e 
em caráter provisório para a Bandeirante e Enersul. Essas alterações resultaram em redução 
das receitas, comparadas com as receitas já registradas na Escelsa e Bandeirante nos 
montantes de R$56,7 milhões e R$116,0 milhões, respectivamente, e na Enersul um aumento 
de R$7,6 milhões, registrados no resultado consolidado do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2004. Futuras diferenças de interpretação entre administração e ANEEL podem 
gerar mais ajustes às receitas já registradas. 
  

 
RESULTADOS OPERACIONAIS 
 
A tabela a seguir apresenta nossos resultados operacionais relativos aos 3 últimos exercícios 
sociais e ao primeiro trimestre de 2005 e 2004, respectivamente: 
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              Trimestre encerrado  em  
      Exercício encerrado em 31 de dezembro de  31 de março de  
      (Em milhares de reais)  (Em milhares de reais)  
               Integral        
      2004  2003  2002 (1)  2002 (2)  2005  2004  
 Receita operacional   %  %  %  %  %  % 

  Fornecimento de energia elétrica  
                   
4.462  0,0 

                    
4.137  0,0 

                   
2.965  0,0 

           
3.521  0,0 

      
1.269  0,0 

       
1.160  0,0 

  Suprimento de energia elétrica  
                          
91  0,0 

                         
95  0,0 

                        
151  0,0 

               
165  0,0 

           
39  0,0 

           
22  0,0 

  Outras receitas operacionais  
                      
360  0,0 

                       
183  0,0 

                         
73  0,0 

                
88  0,0 

          
119  0,0 

           
78  0,0 

  Total da receita operacional  
                    
4.912  100,0 

                    
4.415  100,0 

                    
3.190  100,0 

          
3.774  100,0 

      
1.427  100,0 

      
1.259  100,0 

 Dedução da receita operacional              

  
Quota para reserva global de 
reversão  

                       
(45) -0,9 

                       
(44) -1,0 

                       
(32) -1,0 

              
(42) -1,1 

          
(10) -0,7 

            
(8) -0,6 

  
Impostos e contribuições sobre a 
receita  

                   
(1.164) -23,7 

                  
(1.006) -22,8 

                    
(697) -21,8 

             
(841) -22,3 

       
(321) -22,5 

       
(303) -24,1 

  
Total da dedução da receita 
operacional  

                   
(1.210) -24,6 

                  
(1.050) -23,8 

                    
(729) -22,9 

            
(883) -23,4 

       
(331) -23,2 

         
(311) -24,7 

 Receita operacional líquida (1)  
                   
3.703  75,4 

                   
3.364  76,2 

                    
2.461  77,1 

           
2.891  76,6 

      
1.097  76,8 

         
948  75,3 

 Custo do serviço de energia elétrica              

  
Energia elétrica comprada para 
revenda  

                  
(1.545) -31,5 

                  
(1.658) -37,5 

                  
(1.307) -41,0 

          
(1.513) -40,1 

       
(413) -29,0 

       
(386) -30,7 

  Energia Livre  
                        
(15) -0,3 

                        
(10) -0,2 

                          
10  0,3 

                 
10  0,3 

            
-    0,0 

          
(15) -1,2 

  Encargos de uso de rede elétrica  
                     
(421) -8,6 

                     
(331) -7,5 

                     
(218) -6,8 

            
(255) -6,8 

       
(132) -9,3 

         
(95) -7,5 

  
Total do custo do serviço de 
energia elétrica  

                  
(1.982) -40,3 

                  
(1.999) -45,3 

                   
(1.514) -47,5 

         
(1.757) -46,6 

      
(546) -38,2 

       
(496) -39,4 

 Custo da operação              

  Pessoal  
                     
(143) -2,9 

                     
(148) -3,3 

                       
(98) -3,1 

             
(124) -3,3 

         
(33) -2,3 

         
(38) -3,0 

  Materiais e serviços de terceiros  
                      
(119) -2,4 

                       
(98) -2,2 

                       
(64) -2,0 

              
(82) -2,2 

         
(33) -2,3 

         
(28) -2,2 

  Depreciações e amortizações  
                     
(185) -3,8 

                     
(173) -3,9 

                     
(127) -4,0 

             
(159) -4,2 

         
(49) -3,4 

         
(45) -3,5 

  Subvenção - CCC e CDE  
                    
(273) -5,6 

                     
(172) -3,9 

                     
(149) -4,7 

             
(176) -4,7 

       
(100) -7,0 

         
(57) -4,5 

  Outros custos de operação  
                       
(76) -1,6 

                       
(75) -1,7 

                       
(66) -2,1 

              
(76) -2,0 

          
(19) -1,3 

         
(22) -1,7 

  Total do custo de operação  
                    
(796) -16,2 

                    
(666) -15,1 

                    
(504) -15,8 

             
(618) -16,4 

      
(234) -16,4 

        
(188) -15,0 

  
Total dos custos do servço de 
energia elétrica e de operação  

                 
(2.778) -56,6 

                 
(2.665) -60,4 

                  
(2.018) -63,3 

        
(2.375) -62,9 

      
(779) -54,6 

       
(685) -54,4 

 Custo do serviço prestado a terceiros 
                         
(4) -0,1 

                         
(6) -0,1 

                         
(7) -0,2 

               
(10) -0,3 

           
(2) -0,2 

             
(1) -0,1 

 Lucro operacional bruto  
                       
921  18,7 

                      
694  15,7 

                      
435  13,6 

              
507  13,4 

         
315  22,0 

         
262  20,8 

 Despesas operacionais              

  Com vendas  
                       
(49) -1,0 

                       
(29) -0,7 

                       
(28) -0,9 

               
(31) -0,8 

          
(12) -0,8 

          
(15) -1,2 

  Gerais e administrativas  
                    
(266) -5,4 

                    
(240) -5,4 

                     
(159) -5,0 

             
(183) -4,8 

         
(63) -4,4 

         
(48) -3,8 

  Depreciações e amortizações  
                        
(41) -0,8 

                       
(42) -1,0 

                       
(27) -0,8 

              
(38) -1,0 

          
(12) -0,9 

          
(10) -0,8 

  
Outras despesas operacionais, líquidas 
(3) 

                        
(16) -0,3 

                       
(24) -0,5                         -1,5 

              
(53) -1,4 

           
(9) -0,6 

            
(7) -0,5 

  Total das despesas operacionais  
                    
(372) -7,6 

                    
(335) -7,6 

                     
(220) -8,2 

            
(305) -8,1 

         
(96) -6,7 

         
(80) -6,4 

 Resultado do serviço  
                      
549  11,2 

                      
359  8,1 

                       
216 5,4 

              
202  5,3 

         
219  15,3 

          
182  14,5 

 
Resultado das participações 
societárias  

                        
(10) -0,2 

                         
(2) -0,1 

                           
0  0,0 

                   
0  0,0 

              
1  0,0 

             
-    0,0 

 
Resultado financeiro líquido,receita 
(despesa)  

                     
(219) -4,5 

                         
46  1,0 

                    
(394) -12,3 

            
(780) -20,7 

         
(56) -3,9 

         
(59) -4,7 

 Lucro operacional  
                      
320  6,5 

                      
403  9,1 

                    
(220) -6,9 

            
(578) -15,3 

         
164  11,5 

          
124  9,8 

 Resultado não operacional  
                          
-     

                          
-     

                          
-           

  Receitas não operacionais  
                          
12  0,2 

                         
26  0,6 

                           
9  0,3 

                   
9  0,2 

             
3  0,2 

              
2  0,2 

  Despesas não operacionais (4)  
                       
(43) -0,9 

                    
(302) -6,8 

                       
(80) -2,5 

              
(84) -2,2 

            
(1) -0,1 

            
(2) -0,2 

  Total do resultado não operacional  
                       
(32) -0,6 

                    
(276) -6,2 

                       
(72) -2,2 

              
(75) -2,0 

             
2  0,1 

              
0  0,0 

 Lucro (prejuízo) antes do imposto de             

  renda e da contibuição social  
                      
288  5,9 

                       
127  2,9 

                     
(291) -9,1 

            
(653) -17,3 

         
165  11,6 

          
124  9,8 

   Imposto de renda e contribuição   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

    social correntes e diferidos  
                        
(10) -0,2 

                     
(176) -4,0 

                         
42  1,3 

                
82  2,2 

         
(63) -4,4 

         
(48) -3,8 

 Lucro (prejuízo) antes da participação             

  dos minoritários  
                      
279  5,7 

                       
(49) -1,1 

                    
(249) -7,8 

             
(571) -15,1 

         
103  7,2 

           
75  6,0 

 Participação dos minoritários  
                     
(172) -3,5 

                     
(120) -2,7 

                        
181  5,7 

              
503  13,3 

          
(71) -5,0 

          
(18) -1,5 

 Lucro líquido (prejuízo)  
                       
107  2,2 

                     
(169) -3,8 

                       
(68) -2,1 

              
(68) -1,8 

            
31  2,2 

           
57  4,5 

 (1) = A demonstração do resultado consolida o resultado da Iven (incluíndo Escelsa e Enersul) proporcionalmente no período de Janeiro a  

 
        Setembro de 2002 e integralmente no período de Outubro a Dezembro de 
2002.          

 (2) = A demonstração do resultado consolida o resultado da Iven (incluíndo Escelsa e Enersul) integralmente para o exercício inteiro de 2002. 
 (3) = Ajuste decorrente da apuração final dos valores relativos ao Acordo Geral do Setor Elétrico e do MAE.     
 (4) = Durante o exercício de 2003 foi constituída provisão de impairment de ativo imobilizado da Fafen de R$ 139.164 mil e da EDP Lajeado de R$ 89.964 mil. 
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RECEITA OPERACIONAL BRUTA 
 
A receita operacional bruta é formada por: 
 

• receitas de fornecimento de energia elétrica a consumidores finais; 
 
• receita de suprimento de energia elétrica a agentes que revenderão a energia para 

terceiros; e 
 
• outras receitas operacionais, formadas por receitas de uso da rede distribuição para 

clientes livres e outras concessionárias, além de receitas como aluguel de postes e 
prestação de serviços diversos. 

 
Em 2004, cerca de 90,8% das receitas operacionais brutas se referiam a receitas de 
fornecimento de energia elétrica, 7,3% a outras receitas operacionais e 1,8% a receitas de 
suprimento de energia. 
 

Deduções da Receita Operacional 
 
As deduções da receita operacional são formadas por: 
 

• impostos que incidem na receita operacional como ICMS, PIS e COFINS; e 
 
• encargos regulatórios como o RGR (Reserva Global de Reversão) e a ECE (Encargo 

de Capacidade Emergencial).  
 
A RGR é um encargo setorial pago pelas concessionárias, que forma um fundo administrado 
pela Eletrobrás para o financiamento de reversão, encampação, expansão e melhorias do 
serviço público  de energia elétrica. 
 
O ECE é um encargo setorial pago pelas distribuidoras para cobrir os custos relacionados com 
a contratação de energia emergencial no âmbito do racionamento de energia. 
 
Estas deduções são classificadas, com relação aos ajustes tarifários, como itens não 
gerenciáveis e, em caso de modificação das suas condições o repasse pode ser 
automaticamente refletido nas tarifas, incorporado ao próximo reajuste anual (por exemplo: 
ICMS) ou incluído no próximo reajuste tarifário. 
 

Custo do Serviço de Energia Elétrica 
 
O custo do serviço de energia elétrica é formado pelos custos diretamente relacionados com a 
compra de energia elétrica realizadas pelas nossas empresas. Estes custos são formados, 
basicamente, pela energia elétrica comprada para revenda (78,0% dos custos totais em 2004), 
energia livre, ativo regulatório descrito em “Ativos Regulatórios – Revisão Tarifária 
Extraordinária” (0,8% dos custos totais em 2004) e encargos de utilização do sistema para 
transmissão e conexão (21,2% dos custos totais em 2004). 
 

Custo da Operação 
 
Em 2004, os nossos custos de operação compreendiam os seguintes itens: 
 

• custos com subvenções referentes a CCC e CDE de 34,3% dos custos de operação; 
 
• depreciações e amortizações que representaram 23,3% dos custos de operação; 
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• custos de pessoal que representaram 17,9% dos custos de operação; 
 
• custos de materiais e serviços de terceiros que representaram 14,9%  dos custos de 

operação; e 
 
• outros custos de operação que representaram 9,6% dos custos de operação. 

 
A Conta de Consumo de Combustíveis (“CCC”) é um encargo setorial assumido pelas 
distribuidoras, cujos recursos subsidiam os gastos com combustíveis fósseis dos sistemas 
isolados e interligado. As despesas com CCC são rateadas entre as distribuidoras 
proporcionalmente ao mercado de cada uma delas e são integralmente repassadas para as 
tarifas, de acordo com as regras da CVA de ajustes de custos da Parcela A.  
 
A Conta de Desenvolvimento Energético (“CDE”) é um encargo setorial que as distribuidoras 
pagam para custear os projetos do Proinfa (Programa de Incentivo a Fontes Alternativas). 
 

Despesas Operacionais 
 
As despesas operacionais são aquelas não relacionadas às atividades finais de nossas 
empresas e são compostas por: 
 

• despesas gerais e administrativas (representando 71,5% do total de despesas 
operacionais em 2004) consistindo principalmente em despesas com pessoal, 
terceiros, materiais e outras despesas relativas às atividades administrativas;  

 
• despesas com vendas (representando 13,2% do total em 2004); 
 

• depreciações e amortizações (representando 11,1% em 2004); e  
 

• outros (representando 4,2% em 2004) consistindo principalmente em provisões para 
contingências e outras despesas operacionais. 

 
 
TRIMESTRE ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 2005 COMPARADO COM O TRIMESTRE 
ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 2004 
 

Receita Operacional Bruta 
 
As nossas receitas operacionais cresceram 13,3%, atingindo R$1.427,4 milhões no primeiro 
trimestre de 2005 contra R$1.259,3 milhões no primeiro trimestre de 2004. Do aumento de 
R$168,1 milhões verificado nas receitas operacionais brutas, R$108,9 milhões ocorreram no 
fornecimento de energia elétrica a consumidores finais, R$17,5 milhões no suprimento de 
energia a agentes e R$41,7 milhões em outras receitas operacionais. 
 
Fornecimento de Energia. Nossas receitas de fornecimento de energia elétrica a consumidores 
finais aumentaram 9,4%, atingindo R$1.268,8 milhões no primeiro trimestre de 2005 contra 
R$1.159,9 milhões no primeiro trimestre de 2004. Este crescimento decorre principalmente de 
um aumento de 14,8% verificado no preço médio da energia vendida pelas nossas 
distribuidoras, conseqüência dos reajustes e revisões tarifárias ocorridos na Bandeirante, 
Escelsa e Enersul e ao incremento no volume de energia vendida para fora do Grupo pela 
Enertrade. O ajuste da Base de Remuneração Regulatória da Enersul para 50,81% em 2003 
representou R$81,5 milhões em receitas adicionais no primeiro trimestre de 2005 da Enersul, 
sendo que o efeito dos reajustes e revisões tarifárias decorrentes da revisão tarifária da 
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Enersul mais do que compensaram a redução de 9,1% verificada no volume de energia 
vendida a clientes cativos pelas nossas distribuidoras. 
 
As nossas receitas decorrentes do fornecimento de energia elétrica a clientes residenciais 
subiram 5,3%, atingindo R$443,0 milhões no primeiro trimestre de 2005, se comparado a 
R$421,0 milhões para o mesmo período em 2004. Tal aumento ocorreu apesar da queda de 
5,1% no volume de energia vendida, que totalizou 1.136 GWh no primeiro trimestre de 2005. 
No caso dos clientes industriais, as nossas receitas alcançaram R$330,3 milhões no primeiro 
trimestre de 2005, se comparado a R$330,8 milhões para o mesmo período em 2004, o que 
representa uma redução de 0,2%, devido à queda de 15,4% no consumo de energia elétrica de 
clientes industriais, que totalizou 1.593 GWh. Esta queda reflete principalmente a saída de 
alguns clientes para o regime de contratação livre. Relativamente ao segmento comercial, 
nossas receitas totalizaram R$231,0 milhões no primeiro trimestre de 2005, um acréscimo de 
6,9% se comparado ao mesmo período de 2004, quando as receitas atingiram R$216,0 
milhões, não obstante a redução de 1,6% verificada no volume de energia vendida a este 
segmento. No que se refere aos demais clientes, as nossas receitas totalizaram R$136,4 
milhões no primeiro trimestre de 2005, um aumento de 5,8% em comparação com o mesmo 
período do exercício anterior, quando as receitas atingiram R$128,9, apesar da queda de 6,8% 
no volume de energia vendida. 
 
Suprimento de energia elétrica para revenda: Nossas receitas de suprimento de energia 
elétrica a agentes para revenda cresceram 80,0%, atingindo R$39,4 milhões no primeiro 
trimestre de 2005 contra R$21,9 milhões no primeiro trimestre de 2004, devido a venda da 
energia gerada pelas usinas pertencentes à Escelsa para outras concessionárias de distribuição 
a partir do mês de janeiro de 2005. Anteriormente, a energia gerada por aquelas usinas era 
considerada como geração própria, reduzindo o volume de energia adquirida de terceiros. 
 
Outras receitas operacionais. Outras receitas operacionais aumentaram 53,7%, atingindo 
R$119,2 milhões no primeiro trimestre de 2005 contra R$77,5 milhões no primeiro trimestre 
de 2004, devido ao aumento das receitas de uso da rede de distribuição de R$49,5 milhões no 
primeiro trimestre de 2004 para R$105,0 milhões no primeiro trimestre de 2005. 
 

Deduções da Receita Operacional 
 
As nossas deduções da receita operacional cresceram 6,4%, atingindo R$330,9 milhões no 
primeiro trimestre de 2005 contra R$311,1 milhões no primeiro trimestre de 2004. No 
primeiro trimestre de 2005, as deduções da receita operacional representaram 23,2% da 
receita bruta contra 24,7% no mesmo período do exercício anterior. Tal redução como 
percentual de receita deve-se à redução da alíquota média de ICMS– tendo em vista que o 
ICMS dos valores contabilizados referentes ao ajuste da revisão tarifária da Enersul não 
foram contabilizados para o período em questão. 
 

Receita Operacional Líquida 
 
O total da nossa receita operacional líquida verificada no primeiro trimestre de 2005 atingiu 
um valor de R$1.096,5 milhões, o que representa um aumento de 15,6% em relação ao 
período homólogo do exercício anterior, quando o valor foi de R$948,2 milhões, motivado 
pelo crescimento das receitas operacionais brutas mencionado acima. 

 
Custos do Serviço de Energia Elétrica 

 
Os nossos custos do serviço de energia elétrica aumentaram em 10,0%, atingindo R$545,8 
milhões no primeiro trimestre de 2005 contra R$496,3 milhões no primeiro trimestre de 2004. 
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No caso da energia comprada para revenda, verificou-se um aumento de 7,0%, totalizando 
R$413,4 milhões no primeiro trimestre de 2005, comparado com R$386,3 milhões, no mesmo 
período em 2004 devido à: 
 

• correções dos preço previstos nos contratos de compra de energia; 
 
• modificações na composição do preço médio de compra de energia com a introdução 

de novos contratos com preços mais altos; 
 

• lançamento contábil de despesas incorridas em exercícios anteriores, cujo 
reconhecimento será postergado até o respectivo aumento tarifário, de acordo com as 
regras da CVA (Conta de variação da Parcela A); e 

 
• aumento de volume de energia comprada. 

 
O volume de energia comprada subiu 0,7%, totalizando 5.405 GWh no primeiro trimestre de 
2005, se comparado a 5.051 GWh para o mesmo período em 2004, devido: 
 

• ao aumento de volume de vendas da Enertrade; e 
 

• à compra pela Escelsa de mais energia de terceiros, porque suas usinas de geração 
passaram a suprir energia a outras concessionárias de forma a cumprir com os 
requisitos do Novo Modelo, que obriga a separação das atividades de geração e 
distribuição. 

 
Referido aumento no custo de energia foi parcialmente compensado pela redução do custo de 
compra de energia de Itaipu (que é atrelado ao Dólar), resultante da valorização do real frente 
ao dólar durante os períodos de reajuste tarifário. 
 
Não contabilizamos nenhum custo com energia livreno primeiro trimestre de 2005, 
comparado com R$15,2 milhões no mesmo período em 2004, tendo em vista a contabilização 
de ajustes nos saldos a pagar de energia livre realizados no primeiro trimestre de 2004 pela 
Bandeirante. 
 
Com relação aos encargos de uso da rede, verificou-se um aumento de 39,6% no primeiro 
trimestre de 2005, totalizando R$132,4 milhões, comparado com R$94,9 milhões no mesmo 
período em 2004, devido: 
 

• aos reajustes verificados nas tarifas de transmissão pagas pelas nossas distribuidoras e 
geradoras; e 

 
• aos aumentos no lançamento contábil posterior adotado nas despesas não gerenciáveis 

de acordo com as regras da CVA. 
 

Custos da Operação 
 
Os nossos custos da operação cresceram 23,9%, atingindo R$233,5 milhões no primeiro 
trimestre de 2005, contra R$188,5 milhões no primeiro trimestre de 2004, principalmente em 
virtude do aumento dos custos com a CCC e CDE, que representaram um crescimento de 
R$45,0 milhões. 
 
Os valores que as nossas empresas pagam de CCC e CDE são definidos em resoluções da 
ANEEL e sua classificação como despesa operacional só ocorre quando a mesma é 
reconhecida nas tarifas de nossas distribuidoras. 
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Despesas Operacionais 

 
As nossas despesas operacionais cresceram 19,5%, atingindo R$95,9 milhões no 1o trimestre 
2005, contra R$80,2 milhões no 1º trimestre 2004, principalmente em virtude do aumento 
verificado em despesas gerais e administrativas, que cresceram R$15,6 milhões.  
 
O aumento verificado nas despesas gerais e administrativas é explicado pelo aumento de 
despesas com licenças de software da Bandeirante, que subiram devido à implementação do 
novo sistema  de administração de clientes, que não estava funcionando durante o primeiro 
trimestre de 2004. 
 

Resultado do Serviço 
 
O nosso resultado do serviço cresceu 20,1%, atingindo R$218,8 milhões no primeiro trimestre 
de 2005 contra R$182,1 milhões no primeiro trimestre de 2004, resultado das variações acima 
descritas. 
 

Resultado Financeiro Líquido 
 
Nosso resultado financeiro líquido totalizou uma despesa financeira de R$55,9 milhões no 
primeiro trimestre de 2005, comparado a uma despesa financeira de R$58,6 milhões no 
mesmo período do exercício anterior. Esse resultado foi causado por: 
 

• aumento de receitas financeiras resultantes do aumento do saldo de caixa em nossas 
empresas e pelo aumento verificado nos níveis de taxas de juros; 

 
• redução da variação cambial no primeiro trimestre de 2005 em relação ao primeiro 

trimestre de 2004 de 0,67% para 0,44%; e 
 

• redução dos encargos financeiros relativos à dívida denominada em moeda 
estrangeira devido ao efeito da valorização do real nos saldos das dívidas em moeda 
estrangeira. 

 
O disposto acima foi parcialmente compensado pelo incremento do custo financeiro de nossas 
dívidas em moeda nacional verificada por conta do aumento nas taxas de juros determinado 
pelo Banco Central do Brasil. 
 

Resultado Não Operacional 
 
Nossos resultados não operacionais líquidos atingiram R$1,6 milhão no primeiro trimestre de 
2005, comparado a R$0 para o mesmo período em 2004. 
 

Imposto de Renda e Contribuição Social 
 
No primeiro trimestre de 2005, nossas despesas com imposto de renda e contribuição social 
aumentaram 30,4%, totalizando R$62,7 milhões, se comparado com R$48,1 milhões no 
primeiro trimestre de 2004. O valor de imposto de renda e contribuição social representou 
37,9% do lucro antes dos impostos no primeiro trimestre de 2005, em comparação a 38,9% no 
primeiro trimestre de 2004. O aumento verificado deveu-se basicamente ao crescimento do 
lucro antes do imposto de renda e contribuição social, conforme explicado acima. 
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Participação de Minoritários 
 
A participação de minoritários no nosso resultado consolidado cresceu 284,7%, atingindo 
R$71,1 milhões no primeiro trimestre de 2005, contra R$18,5 milhões no primeiro trimestre 
de 2004. Este crescimento deveu-se à evolução dos resultados das nossas controladas Enersul 
e Escelsa, onde estava concentrada a maior parte das participações de acionistas minoritários 
dentre as nossas empresas.  
 

Lucro Líquido 
 
Nosso lucro líquido no primeiro trimestre de 2005 diminuiu 44,9%, totalizando R$31,4 
milhões, contra o lucro líquido de R$57,0 milhões verificado no mesmo período do exercício 
anterior. Esse resultado é explicado principalmente pela redução de resultado verificado na 
Bandeirante devido à revisão de sua base de remuneração regulatória ocorrida no mês de 
outubro de 2004. Vide “Tarifas de Distribuição – Regulamentação das Tarifas 2002 a 2004 – 
Bandeirante”. Tal diminuição foi parcialmente compensada pelo aumento nos resultados da 
Enersul no primeiro trimestre de 2005, decorrentes da definição do reajuste definitivo de suas 
tarifas de 2003 e da Enertrade. 
 
 
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 COMPARADO COM O EXERCÍCIO 
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 
 

Receita Operacional 
 
As nossas receitas operacionais brutas cresceram 11,3% atingindo R$4.912,3 milhões em 
2004 contra R$4.414,9 milhões no ano anterior. Do aumento de R$497,4 milhões nas receitas 
operacionais brutas, R$324,5 milhões ocorreram no fornecimento de energia elétrica 
adicional, R$176,7 milhões em outras receitas operacionais adicionais, que foram 
compensadas com receitas de suprimento de energia onde se verificou uma redução de R$3,9 
milhões. 
 
Fornecimento de energia. Nossas receitas de fornecimento de energia elétrica aumentaram 
7,9% em 2004, atingindo R$4.461,6 milhões em 2004 contra R$4,137.1 milhões em 2003. 
Este crescimento decorre do aumento de 19,1% verificado no preço médio da energia vendida 
pelas nossas distribuidoras, conseqüência dos reajustes tarifários ocorridos na Enersul, 
Escelsa e Bandeirante em 2004 e 2003. Este efeito mais do que compensou a redução de 5,2% 
verificada no volume de energia vendida pelas distribuidoras e redução de receitas 
contabilizadas na Bandeirante e da Escelsa devido a decisões do regulador referentes às 
revisões tarifárias. No caso da Bandeirante, as suas receitas foram influenciadas pela decisão 
da ANEEL de reduzir, de maneira preliminar, sua Base de Remuneração Regulatória de 
R$1,68 bilhão para R$1,09 bilhão em outubro de 2004. Esta medida implicou em uma 
reversão de R$116,0 milhões de receitas contabilizadas até outubro de 2004. A Escelsa teve 
as suas receitas de 2004 reduzidas em R$57,0 milhões pela decisão da ANEEL em ajustar os 
termos de sua revisão tarifária de 2001. 
 
As nossas receitas decorrentes de clientes residenciais subiram 18,1% em 2004, atingindo 
R$1.623,7 milhões contra R$1.375,7 milhões em 2003, refletindo o aumento médio de 13,1% 
nas tarifas, e o crescimento ocorrido no volume de energia de 4,4% para 4.387 GWh. No caso 
dos clientes industriais, as nossas receitas alcançaram R$1.398,3 milhões em 2004 comparado 
com R$1.340,7 milhões em 2003, o que representa um aumento de 4,3 % em relação ao ano 
anterior, refletindo o aumento médio de 21,0% nas tarifas, que foi parcialmente  compensado 
pela queda verificada no consumo industrial de 13,8% para 7.433 GWh. Esta queda reflete a 
saída de alguns clientes para o regime de contratação livre, que passaram a pagar pelo uso da 
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rede como descrito em outras receitas operacionais. Relativamente ao segmento comercial, 
verificamos um acréscimo de 17,8% implicando em receitas de R$820,2 milhões, comparado 
com R$696,2 milhões, em 2003, refletindo um aumento de 4,6% no volume de energia 
vendida a este segmento, e o aumento médio de 12,7% nas tarifas. No que se refere aos 
demais clientes, as receitas foram de R$530,0 milhões comparado com R$461,9 milhões em 
2003, significando um  aumento de 14,7% face a 2003, refletindo o aumento médio de 16,5% 
nas tarifas, o que foi parcialmente compensado pela queda de 1,6% no volume de energia 
vendida. 
 
Suprimento de energia elétrica para revenda: Nossas receitas de suprimento de energia 
elétrica atingiram R$90,7 milhões em, 2004, apresentando uma redução de 4,2%, comparado 
com R$94,6 milhões em 2003, devido à redução do volume de energia vendida pelas nossas 
distribuidoras no mercado de curto prazo. 
 
Outras receitas operacionais. Outras receitas operacionais, que são formadas principalmente 
por receitas de uso da rede de distribuição (correspondentes a 75,7% desta rubrica), atingiram 
R$360,0 milhões em 2004, comparado com R$183,2 milhões em 2003. Essas receitas 
aumentaram 96,4% em 2004 devido ao crescimento das receitas de uso da rede de 
distribuição de R$93,6 milhões para R$272,5 milhões, este aumento é explicado pelo 
incremento do volume de energia consumida pelos clientes livres, que passou de 3.167 GWh 
em 2003, para um volume de 5.104 GWh em 2004. 
 

Deduções da Receita Operacional 
 
As deduções da receita operacional cresceram 15,2%, atingindo R$1.209,6 milhões em 2004 
contra R$1.050,4 milhões em 2003. Em 2004, as deduções da receita operacional 
representaram 24,6% da receita bruta contra 23,8% no exercício de 2003. A variação 
verificada é explicada pelo aumento da alíquota média de ICMS – reflexo do aumento do 
percentual de nossas receitas derivadas de consumidores residenciais, os quais são tributados 
a uma alíquota mais alta, como resultado da migração de determinados consumidores 
industriais para a condição de consumidores livres. 
 

Receita Operacional Líquida 
 
Nossa receita operacional líquida no exercício de 2004 atingiu um valor de R$3.702,7 
milhões, tendo sido de R$3.364,5 milhões em 2003, o que significou um aumento de 10,1% 
em relação ao período anterior, tal aumento foi motivado pelo crescimento da receita 
operacional bruta mencionado acima. 

 
Custos do Serviço de Energia Elétrica 

 
Os custos do serviço de energia elétrica reduziram-se em 0,8% em 2004, atingindo R$1.981,9 
milhões contra de R$1.998,9 milhões no ano anterior. 
 
No caso da energia comprada para revenda, ocorreu uma redução de 6,8% para R$1.545,5 
milhões no exercício de 2004, comparado com R$1.657,6 milhões em 2003, principalmente 
devido à queda das cotações do Dólar entre os períodos de reajuste tarifário, que reduziu o 
custo contabilizado de compra de energia de Itaipu, e pela redução no volume de energia 
comprada pelas nossas distribuidoras, que apresentou uma queda de 4,8% por conta da opção 
de certos clientes de nossas distribuidoras de se tornarem consumidores livres. 
 
Esta redução no custo de energia compensou o aumento ocorrido nos demais contratos de 
compra de energia, que resultaram principalmente dos seguintes eventos: 
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• aumento nos preços resultante de reajuste de preços feitos de acordo com os contratos 
existentes; 

 
• modificações na composição do preço médio de compra de energia com a introdução 

de novos contratos; e 
 
• lançamento contábil de despesas incorridas em exercícios anteriores, cujo 

reconhecimento é postergado até o aumento de tarifa respectivo, de acordo com as 
regras da CVA para ajustes de custos da Parcela A. 

 
No caso da energia livre, houve um aumento de R$10,2 milhões, em 2003, para R$15,2 
milhões, em 2004, refletindo ajustes realizados pelas nossas empresas referentes a 
contabilização deste ativo regulatório. 
 
Os custos com encargos de uso da rede em 2004 foram de R$421,2 milhões, equivalentes a 
um aumento de 27,2% face ao ano anterior, quando referidos custos foram de R$331,1 
milhões, devido principalmente a: 
 

• reajustes verificados nas tarifas de transmissão pagas pelas nossas distribuidoras e 
geradoras; e 

 
• aumentos no lançamento contábil posterior adotado nas despesas não controláveis de 

acordo com as regras da CVA para ajustes de custos da Parcela A. 
 

Custos da Operação 
 
Os custos da operação aumentaram 19,6%, atingindo R$796,2 milhões em 2004 contra 
R$665,7 milhões em 2003, principalmente em virtude do aumento dos custos com CCC e 
CDE, que isoladamente apresentaram crescimento de R$101,1 milhões entre 2003 e 2002. 
 
Os valores que as nossas empresas pagam de CCC e CDE são definidos em resoluções da 
ANEEL e sua contabilização como custo operacional só ocorre quando a mesma é 
reconhecida na tarifa da distribuidora. Desta forma, R$12,0 milhões do valor reconhecido em 
2004 como custos operacionais se referem a pagamentos efetuados em exercícios anteriores. 
 

Despesas Operacionais 
 
As despesas operacionais cresceram 11,1%, atingindo R$371,7 milhões em 2004 contra 
R$334,7 milhões no ano anterior, principalmente em virtude de: 
 

• aumento de R$20,1 milhões nas despesas com vendas, reflexo dos incrementos de 
perdas e provisões para devedores duvidosos da Bandeirante (R$17,0 milhões) em 
decorrência de alterações temporárias nas políticas comerciais na fase inicial da 
implantação do novo sistema de administração de clientes da empresa  e despesas 
adicionais decorrentes da obrigação do duplo leiturista na Escelsa e em decorrência 
da exigência da Enersul enviar as contas pelos correios; 

 
• aumento de R$26,2 milhões em despesas gerais e administrativas devido a despesas 

adicionais (R$9,4 milhões) com licenças de softwares e serviços de terceiros 
relacionados com a implementação de novos sistemas de informação associados ao 
programa integrado de modernização da Bandeirante e correção dos valores com 
prestadores de serviço e aumentos salariais negociados no âmbito do acordo coletivo 
de trabalho em nossas empresas. 
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Tais aumentos foram parcialmente compensados pela redução de R$8,4 milhões de outras 
despesas operacionais devido, principalmente, a reduções nas provisões de contingências da 
Escelsa e Enersul referentes, principalmente, a questões fiscais (contabilização de ICMS para 
consumidores de baixa renda). 
 

Resultado do Serviço 
 
O nosso resultado do serviço cresceu 52,9%, atingindo R$548,9 milhões em 2004 contra 
R$359,1 milhões em 2003, resultado das variações acima descritas. 
 

Resultado Financeiro Líquido (Despesas) 
 
Nosso resultado financeiro líquido totalizou uma despesa financeira de R$219,2 milhões em 
2004, comparado a uma receita financeira líquida de R$45,9 milhões em 2003. Esse resultado 
é explicado principalmente pela valorização de 18,2% do real em relação ao Dólar ocorrida 
em 2003, contra valorização de 8,1% ocorrida em 2004, o que implicou na contabilização de 
resultado de variação cambial de R$108,7 milhões em 2004 contra R$294,8 milhões no ano 
anterior. Os nossos resultados financeiros de 2003 foram ainda beneficiados pela reversão de 
provisão e ajustes a valor de mercado de R$74,0 milhões referente a títulos de emissão da 
União de nossa titularidade denominados em moeda estrangeira e receita de variação cambial 
resultante da valorização do real frente ao Dólar em 2004.  
 
Adicionalmente, nossa despesa financeira líquida de 2004 foi negativamente afetada por: 
 

• contabilização de despesas financeiras extraordinárias de R$54,1 milhões referentes a 
um empréstimo (feito a uma subsidiária que planejamos vender), cuja cobrança 
consideramos improvável; 

 
• ajuste de R$25,3 milhões na Escelsa referente à projeção de impossibilidade de 

recuperação da correção da RTE no prazo estipulado pelo regulador. Vide Seção 
“Ativos Regulatórios – Recomposição Tarifária Extraordinária”; e 

 
• reversão de R$9,7 milhões em receitas financeiras referentes à revisão da Base de 

Remuneração Regulatória da Escelsa. 
 

Resultado Não Operacional 
 
As despesas não operacionais líquidas registraram uma redução de 88,6%, de R$275,9 
milhões em 2003 para R$31,6 milhões em 2004. Os valores apresentados de despesas não 
operacionais líquidas em 2004 são explicados, essencialmente, pelos ajustes contábeis 
realizados com a efetivação da venda da Fafen Energia por R$15,4 milhões e da turbina da 
UTE Campo Grande pó R$9,4 milhões. 
 
O valor contabilizado em 2003 de itens não operacionais referem-se basicamente a: 
 

• provisão para perdas em investimentos realizados na Fafen no valor de R$139,2 
milhões e e perdas na EDP Lajeado no valor de R$89,9 milhões; e 

 
• provisão de R$22,0 milhões na Enersul referente ao ajuste ao valor de mercado da 

turbina da UTE Campo Grande. 
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Imposto de Renda e Contribuição Social 

 
Em 2004, nossas despesas com imposto de renda e contribuição social totalizaram R$9,7 
milhões, comparados com R$175,6 milhões em 2003. O valor de imposto de renda e 
contribuição social  representou 3,3% do lucro antes dos impostos em 2004 contra 138,5% no 
ano anterior. 
 
Esta variação resulta, basicamente, da contabilização de R$118,1 milhões de imposto de 
renda e contribuição social diferidos pela Escelsa referentes a valores que esta não estava 
autorizada a registrar em exercícios anteriores. De acordo com as regras estabelecidas pela 
Instrução nº 371 da CVM, a contabilização de créditos fiscais só é permitida com base no 
histórico de rentabilidade e na comprovação de sua potencial recuperação em um prazo 
máximo de dez anos. Além disso, a Enersul conseguiu reduzir sua receita tributável em 2004 
pelo valor da perda de capital incorrida na venda da turbina da UTE Campo Grande. 
 

Participação de Minoritários 
 
A participação de acionistas minoritários no nosso resultado consolidado cresceu 43,3%, 
atingindo R$171,6 milhões em 2004 contra R$119,8 milhões em 2003. Este crescimento 
deve-se a evolução dos resultados das nossas controladas Enersul e Escelsa, nas quais estava 
concentrada a maior parte das participações de acionistas minoritários em as nossas empresas. 
 

Lucro Líquido (Prejuízo) 
 
Como resultado do acima exposto, o nosso lucro líquido em 2004 foi de R$106,9 milhões 
comparado com um prejuízo líquido de R$168,6 milhões em 2003.  
 
 
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 COMPARADO COM O EXERCÍCIO 
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002 
 
A discussão abaixo se baseia, principalmente, na comparação de nossos resultados 
operacionais para o exercício findo em 31 de dezembro de 2003 preparado de acordo com os 
Princípios Contábeis Brasileiros (sob o qual nos consolidamos integralmente os resultados da 
Escela e da Enersul para todo o período). Com nosso resultado operacional “pro forma” para 
o exercício findo em 31 de dezembro de 2002, o qual reflete um efeito retroativo “pro forma” 
da aquisição do controle da Escelsa e da Enersul, como se tais eventos tivessem ocorrido em 1 
de janeiro de 2002. Vide coluna “Integral 2002” na seção “Informações Financeiras e 
Operacionais Selecionadas” e em nossas informações financeiras auditadas consolidadas e 
combinadas, incluídas neste Prospecto. 
 
Os nossos resultados operacionais pro forma para o exercício findo em 31 de dezembro de 
2002 não foram auditados e uma vez que são “pro forma” não observam os Princípios 
Contábeis Brasileiros. 
 
Adicionalmente, incluímos abaixo determinadas informações baseadas na comparação de 
nossos resultados operacionais auditados para o exercício findo em 31 de dezembro de 2002. 
A comparabiliade de tais resultados operacionais aos resultados operacionais para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2003 é limitada tendo em vista que nossos resultados 
operacionais para o exercício findo em 31 de dezembro de 2002: (i) somente reflete a 
consolidação integral dos resultados da Escelsa e da Enersul apenas a partir de outubro de 
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2002, quando tais companhias passaram a ser controladas exclusivamente por nosso 
acionista controlador; e (ii) reflete a consolidação proporcional dos resultados operacionais 
da Escelsa e da Enersul para o período  compreendido entre janeiro e setembro de 2002. Nos 
referimos a tais informações operacionais auditadas como “consolidação parcial”. Vide 
“Apresentação das Informações Financeiras e de Mercado”. 

 
Receita Operacional Bruta 

 
Nossa receita operacional bruta cresceu 17,0%, atingindo R$4.414,9 milhões em 2003 contra 
R$3.774,2 milhões pro forma em 2002. Do aumento de R$640,7 milhões verificado nas 
receitas operacionais brutas, R$616,1 milhões decorreram de crescimento nas receitas com 
fornecimento de energia elétrica e R$95,0 milhões foram verificados em outras receitas 
operacionais que compensaram a redução de R$70,4 milhões verificada em receitas de 
suprimento de energia elétrica. Considerando a consolidação parcial da Escelsa e da Enersul 
para o exercício de 2002, nossa receita operacional bruta cresceu 38,4%, atingindo R$4.414,9 
milhões em 2003 contra R$3.189,8 milhões em 2002. 
 
Fornecimento de energia. Nossas receitas de fornecimento de energia elétrica aumentaram 
17,5% de R$3.521,0 milhões pro forma em 2002 para R$4.137,1 milhões em 2003. Esse 
aumento decorre do crescimento de 22,7% no preço médio da energia, em conseqüência dos 
reajustes tarifários ocorridos na Enersul, Escelsa e Bandeirante em 2002 e 2003 e ao 
incremento no volume de energia vendida para consumidores finais pela Enertrade. O efeito 
dos reajustes tarifários e do aumento de volume de energia vendida pela Enertrade compensou 
a redução de 5,4% verificada no volume de energia vendida a clientes cativos pelas nossas 
distribuidoras. Considerando a consolidação parcial da Escelsa e da Enersul para o exercício 
de 2002, nossas receitas de fornecimento de energia elétrica aumentaram 39,5%, atingindo 
R$4.137,1 milhões em 2003 contra R$2.965,2 milhões em 2002. 
 
As nossas receitas de fornecimento a clientes residenciais subiram 25,0% em 2003, atingindo 
R$1.375,2 milhões, comparado a R$1.100,0  milhões pro forma em 2002, refletindo, além do 
reajuste tarifário de 22,4%, o crescimento ocorrido no volume de energia de 2,1% para 4.200 
GWh em 2003. No caso dos clientes industriais, as nossas receitas alcançaram R$1.340,7 
milhões, comparado a R$1.294,5 milhões pro forma em 2002, o que representa um aumento 
de 3,6% em relação ao ano anterior, apesar da queda no consumo industrial de 13,3% para 
8.626 GWh, comparado a 9.952 GWh pro forma em 2002. Esta queda reflete a saída de 
alguns clientes para o regime de contratação livre, que após a migração pagam apenas pelo 
uso da rede de distribuição. Relativamente ao segmento comercial, verificamos um acréscimo 
de 16,9% nas receitas atingindo R$696,2 milhões, comparado a R$579,2 milhões pro forma 
em 2002. Tal aumento, resultante do aumento médio tarifário de 20,9% foi parcialmente 
compensado por uma redução de 0,6% no volume de energia vendida de 2.481 GWh em 2003 
comparado a  2,496 GWh pro forma em 2002. No que se refere ao demais clientes, as receitas 
foram de R$461,9 milhões para 2003, comparado a R$364,3 milhões pro forma em 2002, 
significando um aumento de 39,1% face a 2002, reflexo principalmente do crescimento do 
volume de energia vendida de 9,5% ou 2.583 GWh em 2003, comparado a 2,359 GWh pro 
forma em 2002. 
 
Considerando a consolidação parcial da Escelsa e da Enersul para o exercício de 2002, nossas 
receitas de fornecimento a clientes residenciais cresceram 47,3% em 2003, atingindo 
R$1.375,2 milhões contra R$913,6 milhões em 2002. Nossas receitas de fornecimento a 
clientes industriais cresceram 18,2% em 2003, atingindo R$1.340,7 milhões contra R$1.125,8 
milhões em 2002.  Relativamente ao segmento comercial, nossas receitas de fornecimento 
cresceram 43,9% em 2003, atingindo R$696,2 milhões contra R$483,9 milhões em 2002. No 
que se refere ao demais clientes, nossas receitas de fornecimento cresceram 39,3% em 2003, 
atingindo R$461,9 milhões contra R$331,3 milhões em 2002. 
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Suprimento de energia elétrica. Nossas receitas de fornecimento de energia elétrica 
reduziram-se 42,7% de R$165,0 milhões pro forma em 2002 para R$94,6 milhões em 2003. 
Essa redução de R$70,4 milhões é devida à redução do volume de energia vendida pelas 
distribuidoras no mercado de curto prazo. Considerando a consolidação parcial da Escelsa e 
da Enersul para o exercício de 2002, nossas receitas de fornecimento de energia elétrica 
reduziram 37,6% em 2003, atingindo R$94,6 milhões contra R$151,5 milhões em 2002. 
 
Outras receitas operacionais. Nossas outras receitas operacionais aumentaram 108,0% de 
R$88,2 milhões pro forma em 2002 para R$183,2 milhões em 2003. Esse aumento é devido 
ao crescimento das receitas de uso da rede de distribuição de R$29 milhões pro forma em 
2002 para R$94,0 milhões em 2003, e é explicado pelo incremento do volume de energia 
consumida pelos clientes livres. Considerando a consolidação parcial da Escelsa e da Enersul 
para o exercício de 2002, nossas outras receitas operacionais aumentaram 150,3% em 2003, 
atingindo R$183,2 milhões contra R$73,2 milhões em 2002. 
 

Deduções da Receita Operacional 
 
As deduções da receita operacional, cresceram 19,0%, totalizando R$1.050,4 milhões em 
2003 em comparação aos R$882,7 milhões pro forma em 2002, em razão do aumento da 
receita bruta operacional descrita acima. Em 2003, deduções da receita bruta operacional 
representaram 23,8% da receita bruta, comparado a 23,4% pro forma em 2002. Considerando 
a consolidação parcial da Escelsa e da Enersul para o exercício de 2002, as deduções da 
receita operacional cresceram 44,1%, para R$1.050,4 milhões em 2003 se comparado a 
R$729,0 milhões em 2002.  
 

Receita operacional líquida 
 
Nossa receita operacional líquida apresentou um crescimento de 16,4% no exercício de 2003, 
de R$2.891,4 milhões pro forma em 2002 para R$3.364,5 milhões em 2003, principalmente 
em decorrência dos aumentos das receitas operacionais descritos acima. Considerando a 
consolidação parcial da Escelsa e da Enersul para 2002, a receita operacional líquida 
apresentou um crescimento de 36,7% em 2003, de R$2.460,8 milhões em 2002 para 
R$3.364,5 milhões em 2003, verificado pelo crescimento das receitas operacionais brutas 
mencionadas acima. 
  

Custos do Serviço de Energia Elétrica 
 
Os nossos custos do serviço de energia elétrica aumentaram em 13,8%, de R$1.757,1 milhões 
pro forma em 2002 para R$1.998,9 milhões em 2003. Esta variação ocorreu devido aos 
aumentos verificados no custo de energia comprada para revenda em R$144,8 milhões e 
encargos de uso da rede em R$76,3 milhões. 
 
Considerando a consolidação parcial da Escelsa e da Enersul para 2002, os custos do serviço 
de energia elétrica aumentaram em 32,0% de R$1.514,3 milhões em 2002 para R$1.998,9 
milhões em 2003.  
 
No caso da energia comprada para revenda, ocorreu um aumento de 9,6%, de R$1.657,6 
milhões em 2003, comparado a R$1.512,6 milhões pro forma em 2002 devido ao aumento do 
custo médio da energia comprada, que compensou o efeito da redução do volume de energia 
comprada, pelas nossas distribuidoras, em 16,1% por conta da opção de clientes de nossas 
distribuidoras adquirirem energia no ambiente de livre contratação (clientes livres). A 
variação verificada no custo médio de energia é explicada pelos seguintes fatores: 
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• aumento nos preços resultante de reajuste de preços feitos de acordo com os contratos 
existentes; 

 
• modificações na composição do preço médio de compra de energia com a introdução 

de novos contratos; e 
 
• lançamento contábil de despesas incorridas em exercícios anteriores, cujo 

reconhecimento é postergado até o aumento de tarifa respectivo, de acordo com as 
regras da CVA para ajustes de custos da Parcela A. 

 
Considerando a consolidação parcial da Escelsa e da Enersul para 2002, os custos do serviço 
de energia elétrica aumentaram em 26,9%, de R$1.306,6 milhões em 2002 para R$1.657,6 
milhões em 2003.  
 
Os custos com encargos de uso da rede em 2003 foram de R$331,1 milhões, comparado a 
R$254,8 milhões pro forma em 2002, equivalentes a um aumento de 29,9% face ao ano 
anterior, devido principalmente a: 
 

• reajustes verificados nas tarifas de transmissão pagas pelas nossas distribuidoras e 
geradoras; e 

 
• aumentos no lançamento contábil posterior adotado nas despesas não controláveis de 

acordo com as regras da CVA para ajustes de custos da Parcela A. 
 
Considerando a consolidação parcial da Escelsa e da Enersul para 2002, os custos com 
encargos de uso da rede aumentaram em 51,8% de R$218,1 milhões em 2002 para R$331,1 
milhões em 2003.  
 

Custos da Operação 
 
Os nossos custos da operação aumentaram em 7,8%, de R$617,6 milhões em 2002 para 
R$665,7 milhões em 2003 em virtude de: 
 

• aumento dos custos de pessoal, que cresceram R$23,2 milhões de 2002 para 2003 
devido aos reajustes salariais negociados com os nossos colaboradores; 

 
• incremento de R$15,7 milhões em materiais e serviços de terceiros; e 
 
• R$14,1 milhões em depreciações e amortizações decorrentes do início das operações 

da Fafen Energia no mês de junho de 2002. 
 
Estes aumentos foram parcialmente compensados pela redução de R$4,2 milhões verificada 
nos custos com CCC e CDE. 
 
Considerando a consolidação parcial da Escelsa e da Enersul para 2002, nossos custos da 
operação aumentaram 32,1%, de R$503,9 milhões em 2002 para R$665,7 milhões em 2003. 
 

Despesas Operacionais e ajustes de receita de serviços 
 
As nossas despesas operacionais cresceram 9,8%, de R$305,0 milhões pro forma em 2002 
para R$334,7 milhões em 2003.   
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A variação decorre do aumento verificado em despesas gerais e administrativas em R$56,9 
milhões que mais do que compensou a redução ocorrida nas outras despesas operacionais em 
R$29,2 milhões. 
 
O aumento de despesas gerais e administrativas é explicado pela contabilização, em 2003, de 
contingências fiscais de R$10,0 milhões na Escelsa e aos reajustes salariais negociados com 
os nossos colaboradores da Escelsa e Enersul. 
 
Adicionalmente, a Bandeirante contabilizou em 2002, ajustes decorrentes da apuração final 
dos valores relativos ao acordo do setor de R$41,9 milhões. Nenhum ajuste correspondente 
foi contabilizado em 2003. 
 
Considerando a consolidação parcial da Escelsa e da Enersul para 2002, as nossas despesas 
operacionais cresceram 27,5%, de R$261,5 milhões em 2002 para R$334,7 milhões em 2003.  
 

Resultado do Serviço 
 
Nosso resultado do serviço cresceu de R$201,2 milhões pro forma em 2002 para R$359,1 
milhões em 2003, representando um crescimento de 78,1% entre os períodos analisados, 
resultado das variações acima descritas.  
 
Considerando a consolidação parcial da Escelsa e da Enersul somente a partir do mês de 
outubro de 2002, o nosso resultado do serviço cresceu de R$173,7 milhões em 2002 para 
R$359,1 milhões em 2003, reapresentando um crescimento de 106,7% entre os exercícios 
mencionados. 
 

Receita Financeira Líquida (despesa) 
 
Nosso resultado financeiro líquido totalizou uma receita financeira de R$45,9 milhões em 
2003, comparado a uma despesa financeira de R$780,0 milhões pro forma em 2002. 
 
Esta variação é explicada pelo comportamento da taxa de câmbio em 2002, quando 
apresentou desvalorização de 52,3%, comparado a 2003, ano em que o real apresentou 
valorização de 12,2% em relação ao dólar. Em 2003, foi registrado ganho de variação cambial 
de R$294,8 milhões contra perda de variação cambial de R$620,3 milhões registrados pro 
forma no ano anterior. 
 
Adicionalmente, os resultados financeiros pro forma de 2002 foram afetados por ajustes a 
valor de mercado com impacto total de R$74 milhões referente aos títulos cambiais detidos 
pela Escelsa. Esta posição foi revertida em 2003 devido à recuperação do valor do mercado 
destes títulos. 
 
Considerando Escelsa e Enersul consolidada integralmente somente a partir do mês de 
outubro de 2002, nosso resultado financeiro líquido totalizou uma receita financeira de 
R$45,9 milhões em 2003, comparado a uma despesa financeira de R$393,6 milhões em 2002.  

 
Receita Não Operacional (despesa) 

 
Nossas despesas não operacionais líquidas registraram um aumento de 268,4% de R$74,9 
milhões pro forma em 2002 para R$275,9 milhões em 2003. Esse aumento é explicado pelo 
lançamento em 2003 de itens extraordinários referentes à: 
 

• provisão para perdas em investimentos realizados na Fafen no valor de R$139,2 
milhões, e EDP Lajeado no valor de R$89,9 milhões; e 
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• provisão de R$21,9 milhões na Enersul referente ao ajuste ao valor de mercado da 

turbina da UTE Campo Grande. 
 
Em 2002, por comparação, a Enersul contabilizou R$51,8 milhões referentes a ajuste ao valor 
de mercado da turbina da UTE Campo Grande. 
 
Considerando a consolidação parcial da Escelsa e da Enersul somente a partir do mês de 
outubro de 2002, as nossas despesas não operacionais líquidas registraram um aumento de 
285,8%, de R$71,5 milhões em 2002 para R$275,9 milhões em 2003. 
 

Imposto de Renda e Contribuição Social 
 
Nossas despesas com imposto de renda e contribuição social totalizaram R$175,6 milhões em 
2003, comparado a benefícios líquidos de R$82,2 milhões pro forma em 2002. As despesas 
representaram 138,5% do lucro antes dos impostos de 2003. 
 
Esta variação é decorrente do crescimento do resultado antes dos impostos de nossas 
controladas, especialmente no caso da Escelsa, cujo resultado apresentou forte evolução 
devido às variações cambiais ocorridas em 2003 e 2002. 
 
Considerando Escelsa e Enersul consolidada integralmente somente a partir do mês de 
outubro de 2002, nossa despesa com imposto de renda e contribuição social totalizou R$175,6 
milhões, comparado a uma receita de R$41,9 milhões em 2002. 
 

Participação de Minoritários 
 
Em 2003, nosso resultado consolidado contabilizou uma despesa de R$119,7 milhões 
referentes a participação de minoritários contra benefício de R$502,6 milhões pro forma em 
2002. Esta despesa deveu-se à realização, na Enersul e na Escelsa, nas quais a maioria de 
nossos minoritários está concentrada, de receita líquida em 2003, comparado a perdas líquidas 
em períodos anteriores.  
 
Considerando a consolidação parcial da Escelsa e da Enersul integralmente para 2002, 
contabilizamos uma despesa de R$119,7 milhões referentes a participação de minoritários 
contra benefício de R$181,0 milhões em 2002.  
 

Prejuízo Líquido 
 
Como resultado do acima exposto, o resultado do exercício foi um prejuízo de R$168,6 
milhões, comparado a um prejuízo de R$68,5 milhões pro forma em 2002.  
 
Considerando a consolidação parcial da Escelsa e da Enersul somente a partir do mês de 
outubro de 2002, nosso resultado do exercício foi um prejuízo de R$168,6 milhões em 2003, 
comparado a R$68,5 milhões em 2002. 
 
 
INVESTIMENTOS 
 
Na presente discussão, os valores dos investimentos apresentatdos para o exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2002 baseia-se em nossos resultados operacionais pro 
forma para esse ano, apresentando um efeito pro forma relativo à aquisição do controle da 
Escelsa e da Enersul como se tivessem sido realizadas em 1º de janeiro de 2002. Vide a nota 
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introdutória à seção “Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de 2003 Comparado com o 
Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de 2002”. 
 
O nosso investimento total em 2004 foi de R$1.051,2 milhões contra R$462,8 milhões  em 
2003 e R$562,7 milhões em 2002. O crescimento verificado decorre do re-início das obras da 
Usina de Peixe Angical, ocorrido no final de 2003. A tabela abaixo demonstra os 
investimentos em geração, distribuição e demais operações nos períodos indicados: 
 

R$ milhões 2004 2003 2002 
Geração 746,2 204,3 349,0 
Distribuição 303,2 254,2 207,0 
Outros 1,8 4,3 6,6 
Total 1.051,2 462,8 562,7 

 
Os investimentos das nossas distribuidoras em 2004 atingiram o montante global de R$303,2 
milhões, um aumento de 19,3% relativamente a 2003, e consistiram principalmente na 
expansão e melhoramento dos seus sistemas elétricos (R$125,8 milhões), na universalização 
do acesso à energia elétrica, com destaque para o Programa Luz para Todos (R$65,0 
milhões), e na modernização dos equipamentos e sistemas (R$46,5 milhões).  
 
A tabela abaixo demonstra os investimentos das nossas distribuidoras nos períodos indicados: 
 

R$ mil 2004 2003 2002 
Expansão da rede  80,1 78,2 101,9 
Melhoramento da rede  45,7 40,5 40,3 
Telecomunicações e informática  18,6 17,7 8,5 
Modernização  46,5 75,7 34,6 
P&D  16,2 9,8 8,9 
Universalização  65,0 - - 
Outros  31,1 32,3 12,8 
Total 303,2 254,2 207,0 

 
Os nossos investimentos no segmento de geração nos anos de 2004 e 2003 foram de R$746,2 
e R$204,3 milhões, respectivamente. Os investimentos na Usina de Peixe Angical, R$700 
milhões, concentraram a maior parte dos nossos investimentos em geração no ano de 2004. 
 
Em 31 de dezembro de 2004, o nosso ativo imobilizado líquido atingiu R$3.487,7 milhões, 
um crescimento de R$647,5 milhões em relação ao saldo de 31 dezembro de 2003 de 
R$2.840,1 milhões. O aumento verificado deve-se, principalmente, ao investimento 
consolidado de R$1.051,2 milhões explicado anteriormente, que mais do que compensou as 
reduções no imobilizado representadas pela depreciação contabilizada no período (R$226,4 
milhões), vendas de ativos (R$120,3 milhões) e baixas de imobilizado (R$21,4 milhões). 
 
Em 31 de dezembro de 2003, o nosso ativo imobilizado líquido atingiu R$2.840,1 milhões, 
uma redução de R$12,8 milhões em relação ao saldo de 31 de dezembro de 2002 de 
R$2.852,9 milhões. A redução verificada deve-se, principalmente, às reduções de imobilizado 
representadas pela contabilização de provisões para imparidades de R$263,9 milhões (vide 
item despesas não operacionais 2003), depreciação do período de R$215,5 milhões e baixas 
de ativos de R$11,1 milhões que mais do que compensaram os investimentos consolidados no 
período de R$462,8 milhões explicado anteriormente. 
 
A nossa projeção de investimentos para os próximos dois anos está na tabela abaixo: 
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  R$ milhões 
 2005 2006  
Distribuição1 480,9 390,6  
Geração 571,1 161,7  
Total 1.052,0 552,3  

Os investimentos em distribuição incluem investimento em 
universalização de R$147,8 milhões em 2005 e R$105,0 milhões 
em 2006. 

 
As nossas projeções de investimentos em geração contemplam a conclusão da Usina de Peixe 
Angical, a adição da 4º máquina da Usina de Mascarenhas e da conclusão da PCH São João 
em 2006. No caso das empresas de distribuição destacam-se os elevados investimentos a 
serem realizados na Enersul devido ao programa de universalização. A informação constante 
deste parágrafo e na tabela acima reflete nossas atuais expectativas. No entanto, não estamos 
obrigados a investir os valores descritos acima. 
 
 
LIQUIDEZ E RECURSOS DE CAPITAL 
 
Na presente discussão, os balanços e resultados para o exercício encerrado em 2002 baseiam-
se em nossos resultados operacionais pro forma para o exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2002, apresentando um efeito pro forma relativo à aquisição do controle da 
Escelsa e da Enersul como se tivessem sido realizadas em 1º de janeiro de 2002. Vide “Pro 
Forma 2002” em “Informações Financeiras Selecionadas” e em nossas demonstrações 
financeiras anexas ao presente Prospecto. 
 

Necessidade de Recursos e Compromissos Contratuais 
 
Nossas necessidades de recursos, de acordo com nossos compromissos e a estratégia seguida, 
são para: 
 

• financiar investimentos na área de geração de energia, mais especificamente na 
conclusão das obras das usinas de Peixe Angical, Mascarenhas e PCH São João, e de 
outros empreendimentos de expansão; 

 
• financiar investimentos nas nossas empresas de distribuição, mais especificamente em 

expansão e melhoramentos da rede de distribuição, programas de modernização e  
universalização; 

 
• outros investimentos e capital de giro;  

 
• amortizar o endividamento consolidado da Energias do Brasil; e 

 
• pagar dividendos.  

 
Em 31 de dezembro de 2004, apresentamos um aumento do capital circulante líquido 
(variação de ativo circulante – variação passivo circulante) de R$336,7 milhões, por conta de 
acréscimos de em R$372,2 milhões no ativo circulante e de R$35,5 milhões no passivo 
circulante. 
 
O aumento verificado no ativo circulante deve-se principalmente a: 
 

• aumento do saldo de caixa em R$85,4 milhões; 
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• incremento de contas a receber em R$219,2 milhões; e  
 

• adição de valores a receber em R$72,0 milhões pela venda da Fafen para a Petrobrás. 
. 
Em 31 de dezembro de 2003, apresentamos uma redução do capital circulante líquido de 
R$364,7 milhões em relação a 31 de dezembro de 2002, devido à redução de R$154,8 
milhões verificada no ativo circulante e aumento de R$209,9 milhões verificado no passivo 
circulante. A redução no ativo circulante deve-se, principalmente, a: 
 

• redução do saldo de títulos e valores imobiliários em R$103,5 milhões causada pela 
venda de títulos cambiais detidos pela Escelsa e pela redução verificada na taxa de 
câmbio, reduzindo o valor nominal dos mesmos; 

 
• redução do saldo a receber de consumidores e concessionárias em R$92 milhões 

devido ao recebimento em 2003 de valores a receber do MAE/CCEE, e redução dos 
saldo a receber referente a CVA. 

 
No caso do passivo circulante o aumento verificado decorre, principalmente da variação das 
seguintes contas: 
 

• Dividas de curto prazo mais encargos, que aumentaram R$98,2 milhões; 
 
• Impostos e contribuições sociais que aumentaram R$43,5 milhões resultado da 

evolução do resultado tributável da empresa; e 
 

• Provisão para resgate de ações preferenciais Eletrobrás que aumentaram em R$41,1 
milhões (vide “- Obrigações Contratuais”).  

 
O nosso endividamento consolidado (incluindo encargos) em 31 de dezembro de 2004 atingiu 
R$3.565,9 milhões em relação ao saldo de R$3.065,1 milhões verificado em 31 de dezembro 
de 2003. O aumento verificado de R$500,8 milhões ocorreu devido à, principalmente, 
captação de financiamento junto ao BNDES para a construção do AHE Peixe Angical e  
liberação de recursos de empréstimo do BID para a Bandeirante. Este aumento no 
endividamento foi parcialmente compensado pela redução do valor de nossas dívidas 
denominadas em moeda estrangeira, devido à apreciação do real em relação ao dólar. 
 
O nosso endividamento consolidado em 31 de dezembro de 2003 atingiu R$3.065,1 milhões 
em relação ao saldo de R$3.394,0 milhões em 31 de dezembro de 2002. A redução de 
R$328,9 milhões ocorreu devido à, principalmente, ao efeito da variação cambial, que reduziu 
o valor de nossas dívidas denominadas em moeda estrangeira. 
 
Em 31 de dezembro de 2004, o total de endividamento de nossa Companhia era de R$3.565,9 
milhões. A nossa capacidade de cumprir as obrigações assumidas está relacionada com: 

 
• intenção do nosso acionista controlador de capitalizar R$699 milhões, reduzindo o 

nosso endividamento, representado pelas Sênior Notes com vencimento previsto para 
2007 originalmente emitidas pela Escelsa (vide Seção “Capitalização” deste 
Prospecto). 

 
• forte capacidade de geração de caixa devido ao aumento tarifário de nossas 

distribuidoras aliado à recuperação da RTE e CVA para ajustes de custos da Parcela 
A. 
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• construção da usina hidrelétrica de Peixe Angical cujo início da atividade operacional 
em 2006 permitirá um aumento na nossa capacidade de geração de caixa. 

 
• nossa capacidade de usar subsídios federais e estaduais na medida em que 

observemos certos limites estabelecidos pela regulamentação com relação a parte dos 
investimentos em universalização, o que aumentaria nosso caixa disponível na 
medida em que observemos a regulamentação aplicável.  

 
Adicionalmente, nossas subsidiárias possuíam obrigações relacionadas a benefícios pós-
emprego excedentes aos ativos dos respectivos planos de R$146,3 milhões em 31 de 
dezembro de 2004, dos quais R$19,9 milhões eram obrigações a curto prazo, que 
contabilizamos de acordo com a Instrução CVM no. 371. Vide nota explicativa no 17 de 
nossas demonstrações financeiras auditadas consolidadas e combinadas. 
 

Fontes de Recursos 
 
Nossa Companhia tem apresentado um crescimento da sua capacidade de geração de caixa 
operacional no período de 2002 a 2004. 
 
Verificamos no ano de 2004 um aumento de 51,3% na nossa capacidade de geração de caixa 
operacional, que atingiu o montante de R$699,9 milhões contra R$462,7 milhões em 2003, 
representando 41,6% do total de origens de recursos da Companhia. Este incremento deveu-se 
a melhoria dos nossos resultados operacionais e pela contabilização da recuperação de 
determinadas perdas decorrentes do racionamento por meio de RTE. 
 
Em 2004, os recursos provenientes dos acionistas foram de R$22,1 milhões em relação aos 
R$149,6 milhões ocorridos em 2003. 
 
Além do fluxo de caixa gerado pelas nossas atividades, recorremos a captação de 
financiamento diversos, incluindo os descritos abaixo:    
 

 

CONDIÇÕES DO ENDIVIDAMENTO A VENCER 
 
O endividamento bruto da nossa Companhia em março de 2005 atingiu R$3.696,9 milhões, 
um aumento de 14% em relação ao trimestre anterior. A parcela de endividamento de curto 
prazo correspondia a 24% do endividamento total, enquanto que em 2004 representava 23% 
da dívida. Do total da dívida bruta, 48% estão vinculados a compromissos em moeda 
estrangeira, sendo que no trimestre anterior a Companhia apresentava 51% da dívida bruta 
vinculada a moeda estrangeira. Em março de 2005, 26% da dívida em moeda estrangeira 
estava protegida contra variações cambiais através de transações de hedge. Vide “Nota 
Explicativa 8.c” de nossas demonstrações financeiras combinadas e consolidadas “Anexo N” 
ao presente Prospecto, para verificar tabela informando o vencimento das nossas obrigações 
financeiras relevantes. 
 

Contratos de Financiamento Relevantes 
 
Abaixo descrevemos os nossos contratos de financiamento relevantes. Além dos contratos 
abaixo mencionados, somos também parte em outros contratos de financiamento celebrados 
no curso normal de nossos negócios. Vide Nota 15 das nossas demonstrações auditadas 
consolidadas e combinadas. 
 
Contrato celebrado com o BID. A Bandeirante celebrou Contrato de Empréstimo com o 
BID, em 5 de março de 2004, no montante de até US$100,0 milhões, cujo saldo devedor, em 
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31 de março de 2005, era de R$268,9 milhões. O principal foi liberado em duas tranches com 
as seguintes condições: (i) Tranche “A” no valor de US$38,9 milhões, com vencimento em 15 
de fevereiro de 2012, remunerado por juros calculados pela taxa Libor acrescida de 4,375% 
ao ano; (ii) Tranche “B” no valor de US$61,1 milhões, com vencimento em 15 de fevereiro 
de 2009, remunerado por juros calculados pela taxa Libor acrescida de 4% ao ano. Este 
contrato contém hipóteses usuais de vencimento antecipado e inadimplemento. Por meio deste 
contrato a Bandeirante tem a obrigação de observar os seguintes índices financeiros: (i) 
Coeficiente de Cobertura de Liquidez não inferior a 1:1 a partir de maio de 2006; (ii) 
Coeficiente Dívida Total/EBITDA inferior a 3,5:1 durante o ano de 2005, e inferior a 3,25:1 
ao final de cada trimestre subseqüente; e (iii) Coeficiente Dívida Total/Dívida Total e 
Patrimônio Líquido inferior a 0,6:1 ao final de cada trimestre anterior a 2007, e inferior a 
0,55:1 ao final de cada trimestre subseqüente. A Bandeirante celebrou também Contratos de 
Swap com o Banco J.P. Morgan S.A., em 15 de março de 2004, e com o Banco Citibank S.A., 
em 13 de novembro de 2003, para trocar os encargos originais do financiamento por 
remunerações baseadas no intervalo de 98% a 123,29% do CDI. O EBTIDA nos termos deste 
contrato é calculado de forma diferente daquela especificada em “Sumário – Sumário das 
Operações Financeiras e Operacionais”. A dívida é garantida pela cessão e transferência ao 
BID de (i) todos os seus direitos e interesses relativos ao produto da cobrança da tarifa de 
fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, e demais serviços 
prestados pela Bandeirante, aos seus clientes, incluindo sem limitação, todas as receitas, juros, 
devidos à ou recebido pela Bandeirante assim como todo direito em espécie, cheques, 
transferências eletrônicas e qualquer outra forma de pagamento devido à ou recebido pela 
Bandeirante àqueles títulos, limitado, em cada período de apuração, ao valor equivalente a 2 
vezes o valor do próximo pagamento do serviço da dívida, e o direito de crédito da 
Bandeirante em face do Unibanco relacionado à Conta de Cessão e à Conta Centralizadora ou 
em face de qualquer terceiro para quem o objeto desta cessão seja transferido; e (ii) todos os 
direitos decorrentes de qualquer direito de indenização ou direitos de quaisquer outros valores 
de qualquer natureza, pagos, devidos ou potencialmente devidos à Bandeirante pelo Poder 
Concedente ou, ainda, por qualquer outra Autoridade, a título de indenização das parcelas dos 
investimentos vinculados aos bens reversíveis da Concessão, ainda não amortizados ou 
depreciados, assim como qualquer indenização que venha a ser recebida pela Bandeirante em 
virtude do término da Concessão e/ou da decorrência de qualquer evento de desapropriação 
previsto no contrato. 
 
Contratos celebrados com o BNDES. Nosso Grupo celebrou diversos Contratos de 
Financiamento envolvendo recursos do BNDES, cujo saldo devedor, em 31 de março de 
2005, era de R$1.350,5 milhões. Esses contratos possuem termos e condições semelhantes, 
dentre os quais se destaca a restrição à alienação e oneração de ativos, amortização de ações, 
emissão de debêntures e concessão de preferência a outros créditos em detrimento daqueles 
concedidos pelo BNDES. Tais contratos  apresentam ainda hipóteses usuais de 
inadimplemento e vencimento antecipado. Os contratos mais relevantes são: 

 
(a) Contratos celebrados no âmbito do Programa Emergencial e Excepcional de Apoio às 

Concessionárias de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, conforme Lei nº 
10.762 de 11 de novembro de 2003. Estes contratos destinam-se a suprir a insuficiência 
de recursos decorrente do adiamento da aplicação dos mecanismos de compensação das 
variações dos itens da Parcela A, para os reajustes e revisões tarifárias anuais, referente ao 
período compreendido entre 8 de abril de 2003 e 7 de abril de 2004. Abaixo encontra-se 
breve descrição dos contratos celebrado com empresas do nosso Grupo: 

 
• Contrato celebrado com a Bandeirante, com interveniência da ANEEL e do Bradesco, 

em 7 de abril de 2004, com vencimento em 15 de novembro de 2006, no montante de 
R$71,9 milhões, com juros incidentes à taxa de 1% ao ano acima da taxa média anual 
ajustada da Selic, cujo saldo devedor, em 31 de março de 2005, era de R$74,1 
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milhões. A dívida é garantida por cessão e transferência do produto da cobrança da 
tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica no 
valor equivalente a 2,77% do faturamento mensal da Bandeirante. 

 
• Contrato celebrado com a Escelsa, com interveniência da ANEEL e do Banco 

Banestes, em 1o de dezembro de 2003, com vencimento em 15 de agosto de 2006, no 
montante de R$42,7 milhões, com juros incidentes à taxa de 1% ao ano acima da taxa 
média anual ajustada da Selic, cujo saldo devedor, em 31 de março de 2005, era de 
R$38,4 milhões. A dívida é garantida por cessão e transferência do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia 
elétrica no valor equivalente a 2,95% do faturamento mensal da Escelsa. 

 
• Contrato celebrado pela Enersul, com interveniência da ANEEL e do Banco do 

Brasil, em 1o de dezembro de 2003, com vencimento em 15 de abril de 2006, no 
montante de R$24,3 milhões, com juros incidentes à taxa de 1% ao ano acima da taxa 
média anual ajustada da Selic, cujo saldo devedor em 31 de março de 2005, era de 
R$17,3 milhões. A dívida é garantida por cessão e transferência do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia 
elétrica no valor equivalente a 2,97% do faturamento mensal da Enersul. 

 
(b) Contratos celebrados no âmbito do Acordo Geral do Setor Elétrico e Lei nº 10.438 de 26 

de abril de 2002, conforme alterada. Estes contratos destinam-se a suprir parte das 
insuficiências de recursos decorrentes da redução de receita ocorrida durante a vigência 
do Programa Emergencial de Redução de Consumo de Energia Elétrica. Vide “Ativos 
Regulatórios – Revisão Tarifária Extraordinária”. Abaixo, encontra-se breve descrição 
dos contratos celebrados por empresas do nosso Grupo: 

 
• Contrato celebrado com a Bandeirante, com interveniência da ANEEL e do Bradesco, 

em 13 de fevereiro de 2002, aditado em 29 de agosto de 2002, 21 de outubro de 2002 
e em 6 de maio de 2003, com vencimento em 15 de junho de 2007, no montante de 
R$306,1 milhões, com juros incidentes à taxa de 1% ao ano acima da taxa média 
anual ajustada da Selic, cujo saldo devedor, em 31 de março de 2005, era de R$188,0 
milhões. A dívida é garantida por cessão e transferência do produto da cobrança da 
tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica no 
valor equivalente a 5,38% do faturamento mensal da Bandeirante, sendo este 
percentual reduzido para 3,77% até 30 de setembro de 2006. 

 
• Contrato celebrado com a Escelsa, com interveniência da ANEEL e do Banco 

Banestes, em 19 de fevereiro de 2002, aditado em 29 de agosto de 2002, 16 de 
outubro de 2002 e 26 de maio de 2003, com vencimento em 15 de dezembro de 2007, 
no montante de R$166,2 milhões, com juros incidentes à taxa de 1% ao ano acima da 
taxa média anual ajustada da Selic, cujo saldo devedor, em 31 de março de 2005, era 
de R$116,2 milhões. A dívida está garantida por cessão e transferência do produto da 
arrecadação das faturas até que o valor atinja 5,65% do faturamento mensal da 
Escelsa, sendo referido percentual de 3,72% até 31 de janeiro de 2007.  

 
• Contrato celebrado com a Enersul, com interveniência da ANEEL e do Banco do 

Brasil, em 18 de fevereiro de 2002, aditado em 29 de agosto de 2002, 16 de outubro 
de 2002 e 16 de abril de 2003, com vencimento em 15 de dezembro de 2008, no 
montante de R$100,8 milhões, com juros incidentes à taxa de 1% ao ano acima da 
taxa média anual ajustada da Selic, cujo saldo devedor, em 31 de março de 2005, era 
de R$80,2 milhões. A dívida está garantida por cessão e transferência do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia 
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elétrica no valor equivalente a 5,00% do faturamento mensal da Enersul, sendo este 
percentual reduzido para 3,63% até 30 de setembro de 2007. 

 
(c)  Contratos relativos à Implementação da Usina de Peixe Angical. A Enerpeixe celebrou 

dois contratos de financiamento para construção da Usina Hidrelétrica Peixe Angical, 
sendo um Contrato de Financiamento mediante Repasse de Recursos do BNDES 
celebrado com o Banco do Brasil, Bradesco, Banco Itaú BBA e Unibanco, e outro 
Contrato de Financiamento celebrado diretamente com o BNDES, ambos com 
interveniência da nossa Companhia e de Furnas, em 21 de maio de 2004, com vencimento 
em 15 de fevereiro de 2017, no montante de R$335,0 milhões cada, totalizando R$670,0 
milhões, com juros calculados em parte pela variação da UMBNDES acrescida de 4,5% 
ao ano e parte pela TJLP acrescida de 4,5% ao ano. O saldo devedor desses contratos, em 
31 de março de 2005, era de R$280,8 milhões e de R$280,8 milhões, respectivamente, 
totalizando R$561,6 milhões. Esses contratos apresentam hipóteses usuais de vencimento 
antecipado e inadimplemento. Esses contratos também estabelecem covenants financeiros 
por meio dos quais a Enerpeixe se compromete, a manter o índice de cobertura do serviço 
da dívida de no mínimo 1,3, e a nossa Companhia, na qualidade de interveniente, 
compromete-se a manter índice de capitalização (calculado nos termos do contrato) de, no 
mínimo, 38%. Os contratos são garantidos por fiança solidária da Energias de Portugal, a 
qual será substituída por fiança da Energias do Brasil, mediante a ocorrência de certos 
eventos determinados no contrato. Para assegurar as obrigações decorrentes destes 
contratos foi firmado Contrato de Compartilhamento de Garantias entre os credores que 
dispõe sobre o compartilhamento das seguintes garantias: (i) penhor das ações de emissão 
da Enerpeixe de titularidade da Energias do Brasil; (ii) penhor dos direitos emergentes da 
concessão que compreendem os direitos de crédito da Enerpeixe decorrentes da venda de 
energia e valores decorrentes de pagamento de indenização em virtude do término 
antecipado da concessão, bem como energia produzida pela Usina Hidrelétrica Peixe 
Angical. Além disso, o contrato prevê que a Enerpeixe deverá efetuar a centralização dos 
recursos decorrentes dos direitos emergentes da concessão nas seguintes contas: (i) conta 
centralizadora de recursos, na qual deverá depositar valor equivalente a, no mínimo, 3 
meses da parcela de amortização, juros e encargos, bem como 3 meses de pagamento do 
contrato de operação e manutenção da Usina Hidrelétrica Peixe Angical; e (ii) conta 
movimento em que serão depositados os recursos remanescentes de livre movimentação 
da Usina Hidrelétrica Peixe Angical. Com relação a esses contratos, foi celebrado um 
Contrato de Suporte dos Acionistas, em 21 de maio de 2004, no qual nossa Companhia e 
Furnas se obrigaram a aportar na Enerpeixe, na proporção de sua participação no capital 
social, as insuficiências de recurso que ocorrerem em função de investimentos superiores 
a R$1.317 milhões e aportar os recursos necessários nas contas reservas acima 
mencionadas. 

 
(d)  Contratos Relativos à Implementação da Usina de Lajeado. A Investco celebrou diversos 

contratos de financiamento para a implementação da Usina de Lajeado, descritos a seguir. 
 

(i) Contratos BNDES: (1) Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito 
celebrado com o BNDES, com interveniência dos Acionistas da Investco e dos seus 
controladores, em 21 de setembro de 2000, com vencimento em 15 de outubro de 2012, 
no montante total de R$180,0 milhões, cujo saldo devedor, em 31 de março de 2005, era 
de R$180,4 milhões; e (2) Contrato de Abertura de Crédito mediante Repasse de 
Empréstimo contratado com o BNDES celebrado com o Banco Itaú, Bradesco, BBA 
Creditanstalt, e Banco ABC, com interveniência dos acionistas da Investco e dos seus 
controladores, em 21 de setembro de 2000, com vencimento em 15 de outubro de 2012, 
no montante total de R$120,0 milhões, cujo saldo devedor, em 31 de março de 2005, era 
de R$120,2 milhões. Dentre outras obrigações, a Investco comprometeu-se a manter, até a 
final liquidação dos Contratos BNDES, a relação Patrimônio Líquido/Ativo Total igual 



 
 
 

 122

ou superior a 30%, bem como recursos em caixa no valor mínimo de R$3.000.000,00. Os 
Acionistas da Investco, incluindo a EDP Lajeado e a Energest, assumiram perante os 
credores a obrigação de aportar na Investco os recursos necessários à implantação da 
Usina, bem como para o resgate obrigatório das ações preferencias classe “R” detidas 
pela Eletrobrás, podendo realizar, alternativamente, a recompra das mesmas (vide “- 
Obrigações Contratuais”). No caso de descumprimento das obrigações assumidas pela 
Investco, seus acionistas ou controladores de seus acionistas, os credores poderão declarar 
o vencimento antecipado dos Contratos de Financiamento e executar as garantias 
prestadas, descritas abaixo. O vencimento antecipado do Contrato celebrado com o 
BNDES acarreta o vencimento antecipado do Contrato celebrado com os agentes 
repassadores e vice-versa. As obrigações decorrentes desses Contratos são garantidas por 
(i) caução da totalidade das ações ordinárias da Investco de propriedade dos Acionistas da 
Investco (com exceção das ações detidas pela CEB Lajeado) e da totalidade das ações 
emitidas pelos Acionistas da Investco de propriedade de seus controladores Sul Paulista, 
Caiuá, CELTINS, CEMAT, CELPA e Energias do Brasil, nos termos do Contrato de 
Caução de Ações; (ii) penhor dos créditos relativos aos recursos depositados nas contas 
de titularidade da Investco nas quais serão depositados os recursos decorrentes do 
pagamento, pelos Acionistas da Investco, das receitas decorrentes dos Contratos de 
Arrendamento, de acordo com o Contrato de Agenciamento Fiduciário; (iii) penhor dos 
créditos relativos aos recursos depositados nas contas dos Acionistas da Investco nas 
quais serão depositados os recursos decorrentes da comercialização da energia 
correspondente à Usina de Lajeado, de acordo com o Contrato de Agenciamento 
Fiduciário; e (iv) penhor dos direitos emergentes da concessão, nos termos do Contrato de 
Penhor de Direitos Emergentes da Concessão. Adicionalmente, os financiamentos são 
garantidos pela fiança, conjunta e solidária, da Caiuá e da Energias de Portugal. Todas as 
garantias são compartilhadas entre o BNDES e os Agentes Financeiros. Para informações 
sobre aprovações pendentes de obtenção sob este contrato em relação às debêntures da 
Investco, vide “Análise e Discussão da Administração Sobre a Situação Financeira e os 
Resultados Operacionais – Liquidez e Recursos de Capital – Títulos de Dívida”. 

 
(ii) Contratos com o Banco da Amazônia S.A. (“BASA”): (1) Contrato de Financiamento 
nº 127-99-0185-0 (“Contrato BASA I”) celebrado em 30 de setembro de 1999 com o 
BASA, com interveniência, na qualidade de fiadores, da EEVP, CEMAT, CEB, CPEE, 
CELPA, CELTINS, e a Energest, com vencimento em 10 de dezembro de 2009, no 
montante total de R$50,0 milhões, cujo saldo devedor, em 31 de março de 2005, era de 
R$52,9. (2) Contrato de Financiamento 127-00/0568-2 (“Contrato BASA II”), celebrado 
em 28 de dezembro de 2000 com o BASA, com interveniência, na qualidade de 
hipotecantes, da CELPA, CELTINS e Agro Pastoril Lajeado Ltda. (“Agro Pastoril”) e, na 
qualidade de fiadores, os Acionistas da Investco, com vencimento em 10 de janeiro de 
2010, no montante total de R$44,3 milhões, cujo saldo devedor, em 31 de março de 2005, 
era de R$44,9. Como garantia do pagamento de todas as obrigações devidas no Contrato 
BASA I, a Investco outorgou as seguintes garantias: (i) caução das contas da CELPA e da 
CELTINS mantidas junto ao BASA; (ii) caução de quotas de fundos de investimentos 
administrados pelo BASA; (iii) promessa de alienação fiduciária de determinados ativos 
(que não de geração) no valor total de R$72,1 milhões; e (iv) fiança solidária prestada 
pela EEVP, pela CEMAT, pela CEB, pela CPEE, pela CELPA, pela CELTINS e pela 
Energest. Como garantia do pagamento de todas as obrigações devidas nos termos do 
Contrato BASA II, a Investco outorgou as seguintes garantias: (i) hipoteca de três 
pequenas centrais hidrelétricas de propriedade da CELTINS, sendo uma construída sobre 
o terreno da Agro Pastoril; (ii) penhor dos ativos existentes nas referidas centrais 
hidrelétricas; (iii) caução das contas da CELPA e da CELTINS mantidas junto ao BASA; 
(iv) caução de quotas de fundos de investimentos administrados pelo BASA; e (v) fiança 
prestada pelos Acionistas da Investco. 
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(e) Contrato de Financiamento CESA. A CESA celebrou contrato com o BNDES, 
com interveniência da Enersul e da Magistra, em 18 de fevereiro de 2002, aditado 
em 14 de julho de 2004, com vencimento em 15 de julho de 2012, no montante de 
R$55,4 milhões, com juros calculados em parte pela variação da UMBNDES 
acrescida de 4,5% ao ano e parte pela TJLP acrescida de 4,5% ao ano, com a 
finalidade de financiar a construção das PCHs de Viçosa, São João e Paraíso. O 
saldo devedor deste contrato, em 31 de março de 2005, era de R$53,6 milhões. A 
CESA se compromete, por meio deste contrato, a manter até a final liquidação de 
todas as obrigações do contrato a relação Patrimônio Líquido/Ativo Total igual ou 
superior a 0.3 para 1. Esse contrato é garantido por penhor dos direitos emergentes 
das autorizações outorgadas pelo Poder Concedente, incluindo: (i) os valores 
devidos ou que venham a ser tornar devidos pelo Poder Concedente à CESA, 
incluindo mas não se limitando a todas as indenizações pela extinção das 
autorizações; (ii) os direitos de crédito decorrentes dos Contratos de Compra e 
Venda de Energia a ser gerada pela PCH de Viçosa, São João e Paraíso, incluindo 
as garantias de pagamentos prestadas nestes contratos; e (iii) o direito de gerar a 
energia elétrica a ser produzida pelas PCHs, e ainda por caução de ações de 
emissão da CESA e da ENERSUL.  

 
(f)  Outros Contratos de Financiamento Mediante Repasse de Recursos do BNDES: 
 

• A Escelsa celebrou Contrato de Financiamento Mediante Repasse de Recursos do 
BNDES com Unibanco, Banco Itaú e Banco Citibank, em 17 de setembro de 1998, 
aditado em 23 de outubro de 1999 e 30 de julho de 2004, com vencimento em 15 de 
outubro de 2006, no montante de R$131,0 milhões, com juros calculados pela TJLP 
acrescida de 3,8% ao ano cujo saldo devedor, em 31 de março de 2005, era de R$40,0 
milhões. O contrato apresenta hipóteses usuais de inadimplemento. Neste contrato, a 
Escelsa se compromete (a) a manter a relação EBITDA / Despesa Financeira Líquida 
em nível igual ou superior a 1,5 para 1 e (b) a manter endividamento líquido máximo 
igual ou inferior a US$490 milhões ou inferior a US$442,0 milhões após julho de 
2005. A dívida é garantida por vinculação de parcela do faturamento mensal da 
Escelsa decorrente da prestação dos serviços de energia elétrica nos municípios 
situados na área de concessão, no valor correspondente a, no mínimo, 150% das 
prestações do principal e acessórios da dívida vencíveis em cada período. 

 
• A Escelsa celebrou Contrato de Financiamento Mediante Repasse de Recursos do 

BNDES com Banco Itaú, Banco Alfa e Banco Sudameris, em 6 de setembro de 2001, 
aditado em 18 de março de 2004 e 23 de junho de 2004, com vencimento em 15 de 
outubro de 2010, no montante de R$81,4 milhões, com juros calculados em parte pela 
variação da UMBNDES acrescida de 3,5% ao ano e parte pela TJLP acrescida de 
3,5%, cujo saldo devedor, em 31 de março de 2005, era de R$50,6 milhões. O 
contrato apresenta hipóteses usuais de inadimplemento. A Escelsa se compromete, 
por meio deste contrato (a) a manter a relação EBITDA / Despesa Financeira Líquida 
em nível igual ou superior a 1,5 para 1 e (b) a manter endividamento líquido máximo 
igual ou inferior a US$490 milhões até julho de 2005 e igual ou inferior a US$442,0 
milhões após julho de 2005. A dívida é garantida por vinculação de parcela de receita 
da Escelsa proveniente da prestação dos serviços de energia elétrica, no valor 
equivalente a, no mínimo, 1,4 vezes o valor da maior prestação devida.A Enersul 
celebrou Contrato de Abertura de Crédito mediante Repasse de Empréstimo com o 
Unibanco, Banco Itaú e Banco Alfa, em 16 de julho de 1999, aditado em 15 de agosto 
de 2000, com vencimento em 15 de fevereiro de 2008, no montante de R$73,3 
milhões, com juros calculados pela TJLP acrescida de 3,85% ao ano, cujo saldo 
devedor, em 31 de março de 2005, era de R$42,0 milhões. Este contrato apresenta 
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hipóteses usuais de inadimplemento. A ENERSUL se compromete, por meio deste 
contrato, a manter até a final liquidação de todas as suas obrigações, a relação (i) 
Dívida Bruta/Dívida Bruta + Patrimônio Líquido igual ou inferior a 0,6; (ii) 
EBITDA/Dívida Bruta igual ou maior a 0,23 durante o ano de 2005, igual ou maior a 
0,26 durante o ano de 2006 e igual ou maior a 0,30 a partir de 2007; e (iii) 
EBITDA/Despesa Financeira Bruta igual ou maior a 1,5 durante o ano de 2005 e 
igual ou maior a 2,0 a partir de 2006. A dívida é garantida por vinculação de parcela 
da receita da ENERSUL proveniente da prestação de serviços de energia elétrica ou 
de outros recursos no valor mensal de R$2.893.000,00, multiplicado por 1,4 vezes o 
valor correspondente ao das prestações de amortização atualizado mensalmente pela 
TJLP. 

 
Senior Notes da Escelsa. A Escelsa emitiu títulos de dívida no mercado externo, em 28 de 
julho de 1997, com vencimento em 15 de julho de 2007, no valor total de US$500,0 milhões, 
com juros de 10% ao ano pagáveis semestralmente. Entre dezembro de 1998 e junho de 1999 
foram amortizados US$69,0 milhões, reduzindo o valor do principal para US$431,0 milhões. 
O saldo devedor, em 31 de março de 2005, era de R$1.173,0 milhões. Em novembro de 2002, 
a Energias de Portugal realizou oferta pública para aquisição das Senior Notes, por meio da 
qual adquiriu Senior Notes com o valor principal total de US$205,8 milhões, passando a deter 
um total de US$357,4 milhões. Em 31 de março de 2005, o saldo devedor relativo às Senior 
Notes era de US$439,9 milhões. Em 13 de junho de 2005, a nossa Companhia e a Escelsa 
celebraram compromisso de parte de assunção dessa dívida. Para mais informações vide 
Seção “Informações Sobre Títulos e Valores Mobiliários Emitidos”. 

 
Contrato celebrado com o Banco Citibank. Por meio do Instrumento Particular de 
Assunção de Dívida assumimos dívida da Fafen no valor de R$122,0 milhões e, como 
conseqüência, celebramos o Contrato de Consolidação de Disposições do Contrato de 
Abertura de Crédito com o Banco Citibank em 4 de agosto de 2003, aditado em 2 de fevereiro 
2004, 2 de agosto de 2004 e em 31 de janeiro de 2005, com vencimento em 21 de novembro 
de 2005, no montante de R$97,9 milhões, com incidência de encargos financeiros de 107,5% 
do CDI, cujo saldo devedor, em 31 de março de 2005, era de R$117,7 milhões. O contrato 
apresenta hipóteses usuais de inadimplemento.  
 
Contratos celebrados com o Banco Santander. A Enersul celebrou Contratos de Abertura 
de Linha de Crédito para Aquisição de Bens e Serviços com Repasse de Recursos Externos 
com o Banco Santander, em 25 de novembro de 2004, aditado em 5 de janeiro de 2005 e em 
17 de janeiro de 2005, com vencimento em 9 de fevereiro de 2006, no montante total de 
US$20,0 milhões e com juros incidentes de 2,4% a 4,5% ao ano, cujo saldo devedor, em 31 
de março de 2005, era de R$54,6 milhões.  
 
Contrato celebrado com o Banco Credit Suisse. A Bandeirante celebrou Contrato de Mútuo 
para Repasse de Empréstimo Externo e Outros Pactos com o Banco Credit Suisse em 9 de 
março de 2004, com vencimento em 28 de dezembro de 2005, no montante de US$20,0 
milhões, com juros incidentes de 2,5% ao ano, cujo saldo devedor, em 31 de março de 2005, 
era de R$53,7 milhões. A Bandeirante renovou em 28 de dezembro de 2004 um Contrato de 
Swap com o Banco Credit Suisse, trocando os encargos originais por variação de 103,5% do 
CDI.  
 
O inadimplemento de algumas dessas obrigações pode dar aos nossos credores o direito de 
pleitear o vencimento antecipado de nossas dívidas.   
 
Além disso, os Contratos de Financiamento celebrados por nossa Companhia e por nossas 
controladas apresentam hipóteses usuais de vencimento antecipado, inclusive em decorrência 
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do vencimento antecipado de outros contratos celebrados por nossa Companhia ou por nossas 
controladas. 
 
Obrigações Contratuais 
 
A tabela abaixo apresenta o cronograma de desembolso relativo a nossas obrigações 
contratuais em 31 de dezembro de 2004: 
 

Consolidado Pagamentos devidos por período (R$ Milhares) 

Obrigação Contratual Total Inferior a 1 ano  1 a 3 anos 3 a 5 anos Superior a 5 
anos 

Obrigações de Dívida a 
Longo Prazo (1) 3.523.919 889.964 872.745 353.873 1.407.337 

Obrigações de Compra e 
Venda (2) 51.305.635 39.363.932 972.598 1.522.592 9.446.513 

Fornecedores 197.524 39.909 81.286 75.956 373 

Outros (3) 827.286 314.090 299.010 29.746 184.441 

Total 55.854.364 40.607.895 2.225.639 1.982.168 11.038.664 
(1) Bandeirante: O débito total não inclui juros e swap. 
(2) Escelsa/Enersul: As obrigações de compra e venda não incluem acordos de conexão, transmissão e transporte, os quais somavam, 
aproximadamente, R$166,9 milhões, em 2004. Bandeirante: As obrigações de compra e venda não incluem acordos de conexão, 
transmissão e transporte, os quais somavam, aproximadamente, R$244,0 milhões, em 2004. As obrigações de compra e venda não 
incluem PROINFA, pois não existem preços disponíveis para este programa (menos de 1% do total das obrigações contratuais em 
2006). 
(3) “Outros” incluem obrigações advindas de acordos de serviços e obrigações relacionadas aos benefícios pós-emprego excedentes 
aos ativos dos respectivos planos (vide nota 17 das nossas Demonstrações Financeiras Auditadas, Consolidadas e Combinadas). 
 

Adicionalmente, temos obrigações relevantes não registradas contabilmente em relação à 
nossa participação na Usina Hidroelétrica de Lajeado. Participamos na Usina de Lajeado por 
meio da Investco, sociedade na qual detemos 27,65% do capital votante e 16,33% do capital 
total. A Eletrobrás possui certas ações preferenciais resgatáveis emitidas pela Investco, cujo 
valor total correspondia a R$993,8 milhões em 31 de março de 2005. O resgate de tais ações 
deve se dar em em cinco parcelas anuais, cujo início foi 31 de dezembro de 2003. Entretanto, 
a Investco não resgatou os montantes devidos em 31 de dezembro de 2003 e 31 de dezembro 
de 2004, no valor total de R$391,0 milhões (base 31 de março de 2005), por falta de reservas 
de capital exigidas pela Lei das Sociedades Anônimas. A Investco, atualmente, está 
negociando com a Eletrobrás a prorrogação do período para o resgate obrigatório das ações 
preferenciais, ou outra solução alternativa. Pelo acordo de acionistas da Investco, a nossa 
subsidiária EDP Lajeado e demais acionistas da Investco concordaram em contribuir capital 
na proporção de sua participação no capital votante, suficiente para permitir à Investco 
resgatar as ações preferenciais. Caso qualquer dos acionistas da Investco não efetive sua 
respectiva contribuição os demais acionistas deverão fazê-lo, de modo que tais acionistas 
terão sua participação na Investco aumentada e, consequentemente também aumentada a 
participação que tem direito na energia gerada por Lajeado. As ações da Investco detidas pela 
EDP Lajeado e as próprias ações da EDP Lajeado foram dadas em garantia ao BNDES em 
relação ao contrato de financiamento na qual a Investco é beneficiária. Em relação a tal 
contrato de financiamento os acionistas da Investco forneceram outros suportes creditícios e 
concordaram em realizar as contribuições de capital necessárias para o resgate das ações 
preferenciais da Investco. Por conseguinte, a EDP Lajeado mantém uma reserva em seu 
balanço incluída em nossos demonstrativos financeiros consolidados, no valor de R$ 108,1 
milhões em 31 de março de 2005, representando 27,65% dos pagamentos de resgate devidos 
em 31 de dezembro de 2003 e 2004. Assumindo que a Investco não efetue os resgates futuros 
devidos em 2005, 2006 e 2007, acreditamos que poderemos ser responsáveis por uma parcela 
de tais valores remanescentes em montante equivalente à percentagem que detemos no capital 
votante da Investco. Não obstante, nos termos do Contrato de Investimento, não podemos 
garantir que não sejamos obrigados a aportar recursos adicionais para a realização do referido 
resgate, o que pode afetar adversamente nossos resultados e nossa condição financeira.  
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Títulos de Dívida 
 

Determinadas aprovações do BNDES e outras instituições financeiras previstas em certos 
contratos financeiros da Investco, da qual somos titulares de 27,65% do capital votante e de 
16,33% do capital social total, previamente necessárias à emissão das debêntures simples e 
conversíveis da Investco, bem como dos titulares das debêntures não conversíveis com 
relação à emissão das debêntures conversíveis, não foram apresentadas pela Investco à 
Energias do Brasil. Caso a Investco não possua tais autorizações ou não as obtenha em tempo 
hábil, os credores poderão acelerar seus respectivos créditos contra a Investco. Nessa 
hipótese, a situação financeira e os negócios da Investco podem vir a ser afetados de maneira 
adversa. A Energias do Brasil não é garantidora em tais contratos financeiros, nem nas 
debêntures não conversíveis. Vide Seção “Informações Sobre Títulos e Valores Mobiliários 
Emitidos – Controladas e Coligadas”. 
 
 
ANÁLISE DE RISCO 
 

Risco de Mercado 
 
O balanço consolidado da nossa Companhia tem exposição a risco de mercado, especialmente 
em função das oscilações de taxa de câmbio e taxa de juros. A exposição cambial existe em 
função de parte do endividamento ter sido contratado em moeda estrangeira. A exposição às 
variações de taxa de juros eleva os custos do endividamento consolidado da nossa 
Companhia. 
 

Risco Cambial 
 
O endividamento consolidado da nossa Companhia, em 31 de março de 2005, totaliza 
R$3.696,9 milhões, sendo que 48% estão vinculados a compromissos em moeda estrangeira. 
As empresas do nosso Grupo realizaram operações de swap de forma a mitigar o risco de 
variação de câmbio, sendo que o saldo da dívida consolidado com proteção cambial totaliza 
R$467,8 milhões. Caso houvesse uma alteração nas taxas de câmbio na ordem de 10% o 
balanço consolidado de nossa Companhia apresentaria um acréscimo nas obrigações no total 
de R$131,3 milhões. 
 

Risco de Taxa de Juros 
 
O endividamento consolidado da nossa Companhia está sujeito a variações na taxa de juros 
que podem elevar o custo do financiamento. Além disso, as empresas do nosso Grupo 
apresentam ativos e passivos regulatórios com saldo, em 31 de março de 2005, de R$1.330,9 
milhões e R$365,8 milhões, respectivamente. Esses ativos e passivos regulatórios estão 
acrescidos de taxas de juros variáveis. Assim, o passivo total, líquido do ativo e passivo 
regulatório consolidado era de R$2.731,8 milhões. 
 
Considerando um aumento hipotético de 100 pontos base nas taxas de juros aplicáveis aos 
ativos e passivos expostos ao risco, resultaria em um aumento dos encargos financeiros na 
ordem de R$27 milhões. 
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INFORMAÇÕES SOBRE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS 

 
 
COMPANHIA 
 
Nunca emitimos de forma pública títulos ou valores mobiliários previamente à presente 
Oferta, nem tampouco realizamos oferta pública para aquisição de títulos ou valores 
mobiliários de outra companhia. Não havia mercado de bolsa ou de balcão organizado para as 
nossas ações ordinárias previamente à presente Oferta. 
 
CONTROLADAS E COLIGADAS 
 

Escelsa – Senior Notes 
 
Em 28 de julho de 1997, a Escelsa realizou a emissão no exterior de Senior Notes, no valor de 
US$500,0 milhões, com vencimento em 15 de julho de 2007 e juros de 10% ao ano, que 
devem ser pagos semestralmente em 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano. Em 21 de maio 
de 1998, os referidos títulos foram registrados junto a SEC, nos Estados Unidos da América. 
A escritura de emissão (indenture) dos títulos apresenta hipóteses usuais de vencimento 
antecipado. 
 
Em 1998 e 1999, a Escelsa comprou parte das Senior Notes no valor total de US$69,0 
milhões, para posterior cancelamento.  
 
Em novembro de 2002, a Energias de Portugal realizou oferta pública para aquisição das 
Senior Notes, juntamente com pedido de autorização para realização de alterações na escritura 
de emissão (indenture) para exclusão de certos covenants restritivos e para modificar alguns 
eventos de inadimplemento. Por meio da referida oferta pública, a Energias de Portugal 
adquiriu Senior Notes com o valor principal total de US$205,8 milhões, passando a deter um 
total de US$357,4 milhões, representando cerca de 83% da emissão total. Em 31 de março de 
2005, o saldo devedor relativo às Senior Notes era de R$1.173,0 milhões. 
 
Em 29 de janeiro de 2004, a Energias de Portugal transferiu as Senior Notes por ela detidas 
para sua controlada indireta EDP ISL. 
 
Em 13 de junho de 2005, a nossa Companhia e a Escelsa celebraram Compromisso de 
Assunção de Dívida, por meio do qual a nossa Companhia, com a expressa anuência da EDP 
ISL, comprometeu-se a assumir parcela da dívida da Escelsa representada pelas Senior Notes, 
com valor principal de US$ 317,10 milhões e encargos associados referentes ao período entre 
15 de janeiro de 2005 e a data da efetiva assunção, a qual deverá ser formalizada depois de 
aprovada pela ANEEL. Em 30 de abril de 2005, o valor total da assunção de dívida 
correspondia a R$826,10 milhões. Em contrapartida à assunção da dívida, a Escelsa passará a 
ser devedora da Energias do Brasil no valor em reais correspondente à parcela da dívida 
assumida, valor esse que será remunerado à taxa de 10,0% ao ano e corrigido anualmente pelo 
IGP-M. Conforme fato relevante datado de 13 de junho de 2005, publicado no jornal Valor 
Econômico em 14 de junho de 2005, a dívida da Escelsa com a Energias do Brasil decorrente 
da assunção de dívida fará parte do acervo cindido da Escelsa a ser incorporado pela Energias 
do Brasil, o que acarretará a extinção da dívida em questão (vide Seção “Reestruturação 
Societária e Desverticalização – Desverticalização”).   
 
A Energias de Portugal pretende fazer com que a sua controlada indireta EDP ISL integralize 
a totalidade das ações de emissão da nossa Companhia já subscritas pela Energias de Portugal 
e ainda não integralizadas, bem como as Ações que venham a ser subscritas pela Energias de 
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Portugal e pelas suas demais controladas no âmbito da Oferta Prioritária aos Acionistas, por 
conta e ordem da Energias de Portugal e dessas controladas, mediante a capitalização de 
parcela do crédito que a EDP ISL detém contra a nossa Companhia, decorrente da assunção, 
pela nossa Companhia, de parcela da dívida representada pelas Senior Notes emitidas pela 
Escelsa e com vencimento no ano de 2007, até o valor máximo de R$699,0 milhões. Ato 
continuo, após a integralização das referidas Ações pela EDP ISL, por conta e ordem da 
Energias de Portugal e das suas controladas, a Energias de Portugal e cada uma das referidas 
controladas transferirão as suas respectivas Ações à EDP ISL, de forma que esta passará a ser 
acionista da nossa Companhia.   
 

Investco - debêntures não conversíveis 
 
A Investco fez sua 1ª emissão pública de 25.000 debêntures simples, não conversíveis em 
ações, da espécie sem garantia nem preferência (quirografária), em série única, com valor 
nominal unitário de R$10,0 mil, com data de emissão em 1º de novembro de 2001 e prazo de 
vencimento em 1º de novembro de 2011. O valor total da emissão foi de R$250,0 milhões. As 
debêntures contam com fiança conjunta e solidária da Empresa de Eletricidade Vale 
Paranapanema S.A. e da Energias de Portugal.  
 
As debêntures têm o seu valor nominal unitário atualizado a partir da data de emissão, pelo 
IGP-M e fazem jus ao pagamento de juros remuneratórios pré-fixados à taxa máxima de 
12,8% ao ano. Os recursos obtidos com a emissão foram destinados a investimentos em ativos 
fixos e capital de giro para conclusão da Usina de Lajeado. A escritura de emissão das 
debêntures apresenta hipóteses usuais de vencimento antecipado. Em 31 de março de 2005, o 
saldo devedor relativo às debêntures era de R$245,2 milhões. 
 
Para informações sobre aprovações pendentes de obtenção em relação às debêntures da 
Investco, vide “Análise e Discussão da Administração Sobre a Situação Financeira e os 
Resultados Operacionais – Liquidez e Recursos de Capital – Títulos de Dívida”. 
 

Investco - debêntures conversíveis em ações (recursos do FINAM) 
 
A Investco emitiu 82.300.000 debêntures conversíveis em ações preferenciais classe “C”, da 
espécie com garantia flutuante, em série única, com valor nominal unitário de R$1,0, 
totalizando o montante de R$82,3 milhões, conforme escritura de emissão de 27 de outubro 
de 2003, que foram adquiridas pelo Banco da Amazônia, com recursos do FINAM, conforme 
o disposto na Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de 1991, conforme alterada. 
 
As debêntures têm vencimento em 14 de novembro de 2011, e contam com garantia de fiança 
solidária prestada por Rede Lajeado Energia S.A., CEB Lajeado S.A. – CEB Lajeado, EDP 
Lajeado Energia S.A. e Paulista Lajeado Energia S.A. Sobre o saldo devedor das debêntures 
incidem juros equivalentes à TJLP e encargos adicionais de 4% ao ano. A escritura de 
emissão das debêntures apresenta hipóteses usuais de vencimento antecipado. As debêntures 
são conversíveis em ações preferenciais Classe “C”, a critério da Investco, sendo seu prazo de 
conversão de um ano a contar da data de emissão do Certificado de Empreendimento 
Implantado – CEI pela agência competente, e sendo vedada a sua colocação no mercado 
secundário.  
 
As ações preferenciais classe “C” não são conversíveis em ações ordinárias, não terão direito 
a voto e farão jus ao recebimento de um dividendo anual fixo, cumulativo, de 3% sobre o 
valor capitalizado, e de dividendos suplementares caso sejam pagos dividendos maiores a 
outras classes ou tipos de ações, de modo que a nenhuma outra classe de ações sejam 
conferidas vantagens patrimoniais superiores. Em 31 de março de 2005, o saldo devedor 
relativo às debêntures era de R$98,7 milhões.  
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Para informações sobre aprovações pendentes de obtenção em relação às debêntures da 
Investco, vide “Análise e Discussão da Administração Sobre a Situação Financeira e os 
Resultados Operacionais – Liquidez e Recursos de Capital – Títulos de Dívida”. 
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O SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL 
 

 
GERAL  
 
A capacidade total de geração de energia instalada no Brasil, em dezembro de 2004, era de 
88.629 MW, segundo a ANEEL. Em 2003, o MME aprovou um plano decenal de expansão 
de acordo com o qual a capacidade total de geração de energia instalada do Brasil está 
projetada para atingir 117.473 MW até 2012, dos quais 90.022 MW (76,6%) seriam de 
origem hidrelétrica, 17.072MW (14,5%) de termelétricas, 8.201 MW (7,0%) de pequenas 
usinas e 2.178 MW (1,9%) representativos de parcela a ser importada por meio do Sistema 
Interligado. 
 
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 Companhia 
Energética de São Paulo, CESP, a Companhia Paranaense de Energia, COPEL, e a 
Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, dentre outras. 
 
O consumo de energia no Brasil registrou em 2004 um total de 320.772 GWh, valor 4,5% 
superior ao de 2003, representando um crescimento comparável à evolução do PIB no mesmo 
período que foi de 4,9%. Para os próximos anos espera-se que o crescimento no consumo de 
energia permaneça correlacionado com o desempenho econômico do país. 
 
Atualmente, empresas privadas possuem aproximadamente 39%, 69% e 11% do mercado de 
geração, distribuição e transmissão (rede básica), respectivamente, em termos de capacidade 
total. 
 
 
CONCESSÕES 
 
As empresas ou consórcios que desejam construir e/ou operar instalações para geração, 
transmissão ou distribuição de energia no Brasil devem participar de processos licitatórios. 
Empresas ou consórcios que desejem atuar em comercialização ou geração térmica devem 
solicitar permissão ou autorização ao MME ou à ANEEL, conforme o caso. Concessões dão o 
direito de gerar, transmitir ou distribuir energia em determinada área de concessão por um 
período determinado. Esse período é limitado a 35 anos para novas concessões de geração, e 
30 anos para novas concessões de transmissão ou distribuição. Concessões existentes poderão 
ser renovadas a critério do poder concedente. 
 
A Lei de Concessões estabelece, entre outras matérias, as condições que a concessionária 
deve cumprir ao fornecer serviços de energia, os direitos dos consumidores, e as obrigações 
da concessionária e do poder concedente. Os principais dispositivos da Lei de Concessões 
estão resumidos como segue: 
 

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

 
• alterações na participação controladora. O poder concedente deve aprovar qualquer 

alteração direta ou indireta de participação controladora na concessionária.  
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• intervenção pelo poder concedente. O poder concedente poderá intervir na concessão, 
por meio de processo administrativo, a fim de garantir o desempenho adequado dos 
serviços e o cumprimento integral das disposições contratuais e regulatórias.  

 
• término antecipado da concessão. O término do contrato de concessão poderá ser 

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

 
• término por decurso do prazo. Quando a concessão expira, todos os ativos, que são 

relacionados à prestação dos serviços de energia revertem à União. Depois do 
término, a concessionária tem direito de indenização por seus investimentos em ativos 
revertidos que não tenham sido integralmente amortizados ou depreciados. 

 
De acordo com a Lei de Concessões, as concessões de energia elétrica poderão ser extintas 
nos seguintes casos: 
 

• pelo advento do termo final do contrato;  
 
• pela encampação dos serviços, que consiste na retomada dos serviços pelo Poder 

Concedente em virtude de relevante interesse público, mediante autorização 
legislativa;  

 
• pela caducidade, que consiste na rescisão do contrato de concessão unilateralmente 

pelo Poder Concedente em decorrência de descumprimento de obrigações 
regulamentares ou contratuais do concessionário, conforme apurado em processo 
administrativo;  

 
• pela rescisão, que poderá ser de comum acordo entre as partes ou decorrente de 

decisão judicial irrecorrível proferida em processo proposto pelo concessionário;  
 

• pela anulação decorrente de vício ou irregularidade constatados no procedimento ou 
no ato de sua outorga; e  

 
• em caso de falência ou extinção da concessionária.  

 
Após a extinção da concessão, todos os bens vinculados ao serviço prestado, bem como todos 
os direitos e privilégios cedidos ao concessionário, serão revertidos à União.  
 

 

PENALIDADES 
 
A regulamentação da ANEEL prevê a imposição de sanções contra os agentes do setor e 
classifica as penalidades com base na natureza e severidade da infração (inclusive 
advertências, multas, suspensão temporária do direito de participar de processos de licitação 
para novas concessões, permissões ou autorizações e caducidade). Quando a infração é 
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caracterizada como multa, os valores atingidos podem chegar a até 2% da receita oriunda da 
venda de energia elétrica e prestação de serviços (deduzidos o ICMS e o ISS) no período de 
12 meses anteriores à lavratura do auto de infração. Determinadas infrações que podem 
resultar em multas referem-se à falha das concessionárias em solicitar a prévia e expressa 
autorização da ANEEL, em relação a certas condutas, inclusive: 
 

• celebração de contratos entre partes relacionadas; 
 
• venda ou cessão de ativos relacionados a serviços prestados, bem como dá-los em 

garantia, em especial conceder aval, fiança, penhor, hipoteca ou qualquer outro 
comprometimento do patrimônio relacionado à concessão ou permissão, ou a receita 
dos serviços de energia elétrica; e 

 
• proceder a alteração do estatuto social, transferir ações que implique mudança de seu 

controle acionário, assim como efetuar reestruturação societária da concessionária. 
 
 
PRINCIPAIS AUTORIDADES 
 

Ministério de Minas e Energia - MME 
 
Após a aprovação da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, o Governo Federal, atuando 
basicamente por meio do MME, assume certas obrigações que estavam previamente sob a 
responsabilidade da ANEEL, destacando-se a outorga de concessões e a emissão de 
instruções para os processos de licitação para concessões referentes aos serviços públicos. 
 

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 
 
O setor elétrico brasileiro é regulado pela ANEEL. Depois da promulgação da Lei do Novo 
Modelo do Setor Elétrico, a principal responsabilidade da ANEEL passou a ser de regular e 
supervisionar o setor elétrico, em linha com a política a ser adotada pelo MME.  
 

Conselho Nacional de Política de Energia - CNPE 
 
O CNPE é presidido pelo MME, e a maioria de seus membros é formada por ministros do 
governo. O CNPE foi criado para otimizar o uso dos recursos de energia do Brasil e para 
garantir o fornecimento de energia no País. 
 

Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS 
 
O ONS é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos constituída por geradores, 
transmissores, distribuidores e consumidores livres. A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico 
concedeu ao Governo Federal poder para indicar três diretores para a Diretoria Executiva do 
ONS. O papel básico do ONS é coordenar e controlar as operações de geração e transmissão 
do Sistema Interligado, sujeito à regulamentação e supervisão da ANEEL. 
 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE 
 
Em 12 de agosto de 2004, o Governo Federal editou um decreto estabelecendo a 
regulamentação aplicável à CCEE que, em 10 de novembro de 2004, sucedeu o MAE, 
absorvendo todas as suas atividades e ativos. 
 
Um dos principais papéis da CCEE é realizar leilões públicos no Ambiente de Contratação 
Regulada. Além disso, a CCEE é responsável, inclusive, por (1) registrar todos os contratos 
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de comercialização de energia no Ambiente de Contratação Regulada, os contratos resultantes 
de contratações de ajustes e os contratos celebrados no Ambiente de Contratação Livre, e (2) 
contabilizar e liquidar as transações de curto prazo. 
 
A CCEE é constituída por agentes de geração, distribuição, comercialização e consumidores 
livres. Seu Conselho de Administração é formado por quatro membros nomeados por esses 
agentes e um pelo MME, que é o Presidente do Conselho de Administração. 
 

Empresa de Pesquisa Energética - EPE 
 
Criada em agosto de 2004, a Empresa de Pesquisa Energética, ou EPE, é responsável por 
conduzir pesquisas estratégicas no setor elétrico, inclusive com relação à energia elétrica, 
petróleo, gás, carvão e fontes energéticas renováveis. As pesquisas realizadas pela EPE serão 
usadas para subsidiar o MME. 
 

Comitê de Monitoramento do Setor de Energia - CMSE 
 
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico autorizou a criação do Comitê de Monitoramento do 
Setor Elétrico, ou CMSE, que atua sob a direção do MME. O CMSE é responsável pelo 
monitoramento das condições de fornecimento do sistema, propondo medidas preventivas 
para restaurar as condições adequadas de atendimento, incluindo ações no lado da demanda, 
da contratação de uma reserva conjuntural do lado da oferta e outras. 
 
 
O NOVO MODELO PARA O SETOR  
 
Em 15 de março de 2004, o governo federal promulgou a Lei do Novo Modelo do Setor 
Elétrico em um esforço para reestruturar o setor elétrico a fim de fornecer incentivos aos 
agentes privados e públicos para construir e manter a capacidade de geração e garantir o 
fornecimento de energia a tarifas moderadas por meio de processos competitivos de leilões 
públicos de energia. Essa lei foi regulamentada por inúmeros decretos a partir de maio de 
2004, e está sujeita à regulamentação posterior a ser emitida pela ANEEL e pelo MME. 
 
A constitucionalidade da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico está sendo contestada perante 
o Supremo Tribunal Federal. Contudo, no julgamento em curso verifica-se uma tendência 
favorável à declaração de sua constitucionalidade por aquele Tribunal. 
 
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico introduziu alterações relevantes na regulamentação 
do Setor Elétrico brasileiro visando (1) fornecer incentivos aos agentes privados e públicos 
para construir e manter capacidade de geração e (2) garantir o fornecimento de energia no 
Brasil a tarifas módicas por meio de processos de leilões públicos de energia elétrica. As 
principais características da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico incluem: 
 

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

 
• a obrigatoriedade, por parte das empresas de distribuição, de adquirir energia 

suficiente para satisfazer 100% da sua demanda; 
 
• existência de lastro físico de geração para toda a energia comercializada em contratos; 
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• restrições a certas atividades de distribuidoras, de forma a garantir que estejam 

voltadas apenas a seu principal negócio, a fim de assegurar serviços mais eficientes e 
confiáveis a seus consumidores; 

 
• restrição ao auto-suprimento (self-dealing), para fornecer um incentivo para que 

distribuidoras contratem energia a preços mais competitivos, ao invés de comprar 
energia de partes relacionadas; 

 
• cumprimento dos contratos assinados antes da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, 

a fim de proporcionar estabilidade às transações realizadas antes de sua promulgação; 
e 

 
• proibição de as distribuidoras venderem eletricidade aos consumidores livres a preços 

não regulamentados e de desenvolverem atividades de geração e de transmissão de 
energia elétrica. 

 
Ademais, a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico excluiu a Eletrobrás e suas subsidiárias do 
Plano Nacional de Privatização, que é um programa criado pelo governo em 1990 visando 
promover o processo de privatização das empresas estatais. 
 

Coexistência de Dois Ambientes de Contratação de Energia 
 
De acordo com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, negócios de compra e venda de 
energia serão realizados em dois mercados: (1) o Ambiente de Contratação Regulada, que 
inclui a contratação de energia elétrica pelas empresas de distribuição por meio de leilões para 
o atendimento a todo o seu mercado e (2) Ambiente de Contratação Livre, que inclui a 
compra e venda de energia livremente negociada por geradores, consumidores livres e 
comercializadores. 
 
A energia gerada por (1) aproveitamentos caracterizados como geração distribuída, 
conectados diretamente no sistema elétrico do comprador (normalmente, usinas de co-geração 
e pequenas centrais hidrelétricas), (2) usinas qualificadas de acordo com o PROINFA, e (3) 
Itaipu, não estarão sujeitos a processo de leilão para fornecimento de energia ao Ambiente de 
Contratação Regulada. A energia gerada por Itaipu é comercializada pela Eletrobrás e os 
volumes que devem ser comprados por cada concessionária de distribuição são estabelecidos 
por meio de quotas definidas pela ANEEL. A tarifa pela qual a energia gerada por Itaipu é 
comercializada é denominada em dólar norte-americano e estabelecida conforme tratado 
firmado entre Brasil e Paraguai. Como conseqüência, a tarifa de Itaipu aumenta ou diminui, 
em conformidade com a variação da taxa de dólar norte-americano/real. Alterações no preço 
da energia gerada por Itaipu estão, entretanto, sujeitas ao mecanismo de ressarcimento das 
variações dos custos da Parcela A discutido abaixo em “Tarifas de Distribuição”. 
 
 
AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR 
 
No Ambiente de Contratação Regulada, empresas de distribuição compram energia para seus 
mercados de energia por meio de leilões públicos regulados pela ANEEL, e operacionalizados 
pela CCEE. Compras de energia serão feitas por meio de dois tipos de contratos: (1) 
Contratos de Quantidade de Energia, e (2) Contratos de Disponibilidade de Energia. Esses 
tipos de contratos estarão formalizados por meio de um Contrato de Comercialização de 
Energia Elétrica no Ambiente Regulado - CCEAR. 
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Nos termos do Contrato de Quantidade de Energia, a geradora compromete-se a fornecer 
determinado volume de energia e assume o risco de que esse fornecimento de energia seja 
afetado por condições hidrológicas e níveis baixos dos reservatórios, entre outras condições, 
que poderiam reduzir a energia produzida ou alocada, hipótese na qual a geradora é obrigada 
a comprar energia de outra fonte a fim de cumprir seu compromisso de fornecimento. De 
acordo com o Contrato de Disponibilidade de Energia, a geradora compromete-se a 
disponibilizar um volume específico de capacidade ao Ambiente de Contratação Regulada. Se 
o gerador tiver um contrato de disponibilidade de energia, não haverá liquidação de diferenças 
para o gerador, pois o resultado líquido da contabilização das diferenças de todos os geradores 
contratados nessa modalidade será alocado ao pool, para repasse aos consumidores regulados. 
Assim, a receita da geradora está garantida e possíveis riscos hidrológicos são imputados às 
distribuidoras. Entretanto, eventuais custos adicionais incorridos pelas distribuidoras são 
repassados aos consumidores. Juntos, esses contratos constituem os CCEAR. 
 
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico estabelece que a previsão de mercado de cada 
distribuidora é o principal fator na determinação do volume de energia a ser contratado pelo 
sistema. As distribuidoras são obrigadas a contratar 100% de suas necessidades projetadas de 
energia, e não mais os 95% estabelecidos pelo modelo anterior. O não atendimento da 
totalidade dos seus mercados pode resultar em multas para as concessionárias de distribuição. 
 
 
AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE - ACL 
 
No Ambiente de Contratação Livre a energia elétrica é comercializada entre concessionárias 
de geração, produtores independentes de energia, autoprodutores, agentes de comercialização, 
importadores de energia e consumidores livres, essencialmente nos moldes do modelo 
institucional que vigorava antes da promulgação da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico. 
 
Consumidores potencialmente livres são aqueles que podem exercer a opção por outro 
supridor de energia elétrica, sendo caracterizado por: 
 

• se ligados após 8 de julho de 1995, com demanda contratada acima de 3 MW e em 
qualquer nível de tensão;  

 
• se ligados antes de 8 de julho de 1995, com demanda contratada acima de 3 MW, mas 

atendidos em nível de tensão maior ou igual a 69 kV. 
 
Além disso, consumidores com demanda contratada igual ou superior a 500 kW poderão ser 
servidos por supridores, que não sua empresa local de distribuição, desde que contratando 
energia de fontes supridoras com determinadas características, entre elas:  pequenas centrais 
hidrelétricas, energia solar, eólica e biomassa. 
 
Os consumidores potencialmente livres que tenham contratos com prazo indeterminado só 
poderão optar pelo ACL, com entrega da energia a partir do ano subseqüente à opção, até 15 
dias antes da data em que o agente distribuidor deve informar ao Ministério de Minas e 
Energia a sua necessidade anual de compra de energia elétrica para entrega no ano seguinte. 
 
Uma vez que um consumidor tenha optado pelo Ambiente de Contratação Livre, este somente 
poderá retornar ao ambiente regulado se notificar seu distribuidor local com cinco anos de 
antecedência, ou em menor prazo a critério do distribuidor. Tal exigência prévia busca, além 
de evitar comportamentos oportunistas pelo consumidor potencialmente livre, garantir que o 
distribuidor possa comprar energia adicional no Ambiente de Contratação Regulada sem 
impor custos extras ao seu mercado cativo.  
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A fim de minimizar os efeitos de perdas resultantes de consumidores que escolhem se tornar 
consumidores livres, as distribuidoras podem reduzir o montante de energia contratado junto a 
geradoras de acordo com o volume de energia que não irão mais distribuir aos consumidores 
livres. Geradoras estatais podem vender energia a consumidores livres, mas diferentemente 
das geradoras privadas, são obrigadas a fazê-lo por meio de um processo público, o que 
garante transparência e acesso igual às partes interessadas. 
 
Atualmente, clientes de alta tensão que compram energia de distribuidores de forma regulada 
o fazem a preços subsidiados. Esse subsídio, conhecido por “subsídio cruzado”, começou a 
ser gradualmente retirado a partir de julho de 2003 e será totalmente eliminado até 2007, por 
meio de um processo denominado de realinhamento tarifário. 
 

Atividades Restritas  
 
Distribuidoras do Sistema Interligado não podem (1) desenvolver atividades relacionadas a 
geração e transmissão de energia, (2) vender energia a consumidores livres, (3) deter, direta 
ou indiretamente, qualquer participação em qualquer outra empresa, ou (4) desenvolver 
atividades que não estejam relacionadas às suas respectivas concessões, exceto aquelas 
permitidas por lei ou constantes do contrato de concessão. A Lei do Novo Modelo do Setor 
Elétrico concedeu um período de transição de 18 meses para as empresas se ajustarem a essas 
regras, e a ANEEL pode prorrogar esse prazo por outros 18 meses (uma única vez) na 
hipótese de as empresas não serem capazes de cumprir as exigências dentro do período 
prescrito. 
 

Eliminação do auto-suprimento (self-dealing) 
 
Uma vez que a compra de energia para consumidores cativos será realizada no Ambiente de 
Contratação Regulada, a contratação entre partes relacionadas (self-dealing), por meio da qual 
as distribuidoras podiam atender até 30% de suas necessidades de energia por meio da energia 
adquirida de empresas afiliadas, não será mais permitida, exceto no contexto dos contratos 
que foram devidamente aprovados pela ANEEL antes da promulgação da Lei do Novo 
Modelo do Setor Elétrico ou em função de leilões de energia onde empresas afiliadas atuarem 
concomitantemente como vendedoras e compradoras. 
 

Contratos Assinados Antes da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico 
 
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico estabelece que contratos assinados por empresas de 
distribuição e aprovados pela ANEEL antes da edição da Lei do Novo Modelo do Setor 
Elétrico não podem ser alterados em seus prazos, preços ou volumes já contratados, com 
exceção dos Contratos Iniciais, conforme descrito abaixo. 
 
Durante o período de transição (1998-2005) para o mercado de energia livre e competitivo 
estabelecido pela legislação anterior, compra e venda de energia entre concessionárias de 
geração e de distribuição deveriam ocorrer por meio dos Contratos Iniciais. O objetivo do 
período de transição era o de permitir a introdução gradual da concorrência no setor e 
proteger os participantes do mercado contra a exposição aos preços do mercado de curto 
prazo, potencialmente voláteis. Durante esse período, os Contratos Iniciais seriam reduzidos 
em 25% a cada ano, a partir de 2003, encerrando-se em 31 de dezembro de 2005. 
 
De acordo com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, as empresas de geração podem 
comercializar sua energia não contratada no Ambiente de Contratação Regulada ou no 
Ambiente de Contratação Livre. Quando os Contratos Iniciais vencerem no fim de 2005, toda 
a energia descontratada será negociada no Ambiente de Contratação Regulada ou no 
Ambiente de Contratação Livre. Entretanto, a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico permitiu 
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que empresas públicas e privadas de geração, inclusive produtoras independentes de energia, 
aditassem seus Contratos Iniciais em vigor em março de 2004, recontratando suprimento até 
31 de dezembro de 2004. Empresas de geração, públicas e privadas, inclusive produtoras 
independentes de energia que aditaram seus Contratos Iniciais, não foram obrigadas a reduzir 
25% do montante de energia comprometido de acordo com tais contratos. 
 

Compras de Energia de acordo com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico 
 
Em 30 de julho de 2004, o governo editou regulamentação relativa à compra e venda de 
energia no Ambiente de Contratação Regulada e no Ambiente de Contratação Livre, assim 
como a outorga de autorizações e concessões para projetos de geração de energia. Essa 
regulamentação inclui regras referentes aos leilões, aos contratos de comercialização de 
energia e ao método de repasse de custos aos consumidores finais. 
 
A regulamentação determina que os agentes compradores de eletricidade devem contratar 
toda a demanda de energia necessária para o atendimento de 100% de seus mercados ou 
cargas de acordo com as diretrizes do novo modelo. Os agentes vendedores de energia devem 
fornecer suporte comprobatório (lastro) relacionado a 100% de seus contratos de venda às 
instalações de geração de energia existentes ou planejadas. Os agentes que não cumprirem tais 
exigências estão sujeito a multas impostas pela ANEEL. 
 
Desde janeiro de 2005, todas as empresas de distribuição são obrigadas a notificar ao MME, 
até 1º de agosto de cada ano, a respeito de mercado estimado de energia para cada um dos 
cinco anos subseqüentes. Além disso, as empresas de distribuição são obrigadas a especificar 
a parte do montante que pretendem contratar para atender seus consumidores potencialmente 
livres. 
 
O MME estabelece o montante total de energia a ser comercializado no Ambiente de 
Contratação Regulada e a lista das instalações de geração que têm permissão para participar 
dos leilões a cada ano. 
 
A nova regulamentação determina que as empresas de distribuição de energia cumpram suas 
obrigações de contratação de energia basicamente por meio de leilões públicos, em 
conformidade com os procedimentos descritos em “O Leilão de 2004” e “Leilões 
Subseqüentes”, abaixo. 
 
Além desses leilões e de contratos celebrados anteriormente a vigência da Lei do Novo 
Modelo do Setor Elétrico, a empresa de distribuição pode comprar energia de geração 
distribuída (empresas de geração ligadas diretamente ao sistema da empresa de distribuição) 
e, compulsoriamente, adquirir cotas de energia proveniente da fase inicial do PROINFA e de 
Itaipu. 
 

O Leilão de 2004 – Primeiro Leilão de Energia Existente 
 
Em 7 de dezembro de 2004, a CCEE realizou o primeiro leilão de energia existente, conforme 
as condições estabelecidas pela Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico. Com base nas 
declarações de necessidades de mercado das distribuidoras, o MME estabeleceu o montante 
total de energia a ser comercializado no leilão de 2004. A energia ofertada para compra foi 
adquirida por meio de contratos que previam o fornecimento às distribuidoras pelo período de 
2005 a 2012 (por um preço médio de R$57,5 por MWh), de 2006 a 2013 (por um preço médio 
de R$67,3/MWh), e de 2007 a 2014 (por um preço médio de R$75,5/MWh). O volume total 
negociado no leilão foi de, aproximadamente, 1.192.737 GWh. 
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Depois da conclusão do leilão de 2004, as empresas de distribuição e as vendedoras 
celebraram os Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado 
(CCEARs), estabelecendo as condições, os preços e os montantes de energia contratados. As 
distribuidoras também foram obrigadas a apresentar garantias financeiras, podendo optar 
entre fiança bancária, vinculação de receita em um montante equivalente a 100% da média do 
valor das últimas três faturas relativas ao CCEAR ou cessão de CDB – Certificado de 
Depósito Bancário.  
 

Leilões Subseqüentes – Energia Existente, Novos Projetos e Ajustes 
 
Os leilões de energia para novos projetos de geração serão realizados (1) cinco anos antes da 
data da entrega inicial (mencionados como leilões “A-5”), e (2) três anos antes da data da 
entrega inicial (mencionados como leilões “A-3”). Haverá também leilões de energia de 
empreendimentos existentes de geração de energia (1) realizados um ano antes da data da 
entrega inicial (mencionados como leilões “A-1”) e (2) realizados no máximo quatro meses 
antes da data da entrega e com o montante contratado limitado até 1% da carga total 
contratada do agente de distribuição (mencionados como “ajustes de mercado”). Os editais 
para os leilões serão preparados pela ANEEL, em conformidade com as diretrizes 
estabelecidas pelo MME. 
 
Cada empresa de geração vencedora nos leilões assinará um contrato de compra de energia 
com cada empresa de distribuição, na proporção da respectiva demanda estimada de energia 
das empresas de distribuição. A única exceção a essas regras refere-se ao leilão de ajuste de 
mercado, em que os contratos serão entre empresas vendedoras específicas e empresas de 
distribuição. O CCEAR de ambos os leilões A-5 e A-3 terá uma duração entre 15 e 30 anos, e 
o CCEAR dos leilões A-1 terá uma duração entre 5 e 15 anos. Contratos resultantes dos 
leilões de ajuste do mercado serão limitados a uma duração de dois anos. 
 
Ainda objetivando concluir a fase de transição, em 2 de abril de 2005 ocorreu o segundo 
leilão de energia existente, para entregas a partir do ano de 2008, com contratos de 
comercialização de energia elétrica com duração de 8 anos. Nesse leilão, o volume financeiro 
negociado foi da ordem de R$7,7 bilhões. As geradoras venderam cerca de 93 milhões de 
MWh para as distribuidoras, a um preço médio R$83,1 o MWh, com suprimento entre 2008 e 
2015.  
 

Redução do Nível de Energia Contratada 
 
O Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, conforme alterado (“Decreto nº 5.163/04”), que 
regula a comercialização de energia de acordo com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, 
permite que empresas de distribuição reduzam seus CCEARs (1) para compensar o exercício 
da opção de compra de energia proveniente de outro fornecedor, pelos consumidores 
potencialmente livres atendidos de forma regulada, conforme declaração de necessidade de 
contratação encaminhada ao MME, (2) de outras variações de mercado, hipótese na qual 
poderá haver, em cada ano, redução de até 4% do montante inicial contratado, 
independentemente do prazo de vigência contratual, do início do suprimento e dos montantes 
efetivamente reduzidos nos anos anteriores e (3) na hipótese de aumentos nos montantes de 
energia adquirida nos termos dos contratos firmados antes de 17 de março de 2004. 
 
As reduções dos CCEAR pelos distribuidores devem ser precedidas da aplicação de um 
mecanismo de compensação de sobras e déficits, ainda a ser regulamentado pela ANEEL, que 
permitirá a utilização das sobras por distribuidoras com consumo de energia acima do 
previsto. 
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As circunstâncias em que a redução do nível de energia contratada ocorrerá são devidamente 
estabelecidas nos CCEARs, e podem ser exercidas a critério exclusivo da empresa de 
distribuição e em conformidade com as disposições descritas acima e regulamentação da 
ANEEL. 

 
Limitação de Repasse 

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

• não repasse dos custos referentes aos volumes de sobrecontratação que ultrapassem 
103% da carga anual de fornecimento da distribuidora; 

 
• durante os três primeiros anos de entrega, repasse limitado dos custos para compras 

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

 
• repasse limitado dos custos de aquisição de energia de novos projetos de geração de 

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

 
• de 2005 a 2009, compras de energia das instalações existentes no leilão “A-1” estão 

limitadas a 1% da carga das empresas de distribuição verificada no ano anterior ao da 
declaração de necessidade da distribuidora. Se a energia adquirida no leilão “A-1” 
exceder o limite de 1%, o repasse de custos da parcela excedente aos consumidores 
finais está limitado a 70% do valor médio de tais custos de aquisição de energia 
gerada pelas instalações existentes de geração;  

 
• o MME estabelecerá o preço máximo de aquisição para a energia gerada pelos 

projetos existentes; e 
 

• se as distribuidoras não cumprirem a obrigação de contratarem integralmente suas 
demandas, o repasse dos custos de energia adquirida no mercado de curto-prazo às 
tarifas dos consumidores será sempre equivalente ao menor valor entre o Preço de 
Liquidação das Diferenças - PLD e o VR, representando um risco de preço às 
distribuidoras. 

 
Índice para Repasse de Energia Fornecida por Itaipu 

 
A energia gerada por Itaipu é comercializada pela Eletrobrás e os volumes que devem ser 
comprados por cada concessionária de distribuição são estabelecidos por meio de quotas 
definidas pela ANEEL, proporcionais ao mercado consumidor de cada distribuidora. A tarifa 
pela qual a energia gerada por Itaipu é comercializada é denominada em dólar norte-
americano e estabelecida conforme tratado firmado entre Brasil e Paraguai. Como 
conseqüência, a tarifa de Itaipu aumenta ou diminui, conforme a variação da taxa de dólar 
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norte-americano/real. Não obstante, essas flutuações no custo da energia comprada de Itaipu 
compõem a CVA, compensadas em reajustes tarifários futuros. 
 
A ANEEL determina anualmente o Índice para Repasse de Energia Fornecida por Itaipu, em 
dólar norte-americano. Em dezembro de 2004, o índice para o exercício de 2005 foi 
estabelecido em um montante igual a US$19,2/kW. Tal índice é formado pelos seguintes 
itens: 
 

 US$/kW 
Índice de Vendas de Itaipu(1)  18,7 
Energia Alocada do Paraguai ao Brasil  0,6 
Saldo da Conta de Comercialização(2)  (0,1) 
  
Total  19,2 

(1) Esse índice é calculado para incluir os seguintes montantes: (a) juros sobre o capital social integralizado 
de Itaipu à taxa de 12% ao ano, devidos ao Brasil e Paraguai; (b) encargos financeiros devidos sobre as 
dívidas de Itaipu; (c) amortização das dívidas de Itaipu; (d) royalties devidos ao Brasil e Paraguai; (e) 
custos de administração e supervisão devidos a Administración Nacional de Eletricidad; (f) despesas de 
exploração; (g) saldo retido da conta de exploração de anos anteriores, positivo ou negativo; e (h) 
remuneração ao Brasil ou Paraguai pela energia alocada de uma parte à outra, se houver. 
(2) Consiste em uma conta para reajustes com base no preço de comercialização no mercado para a energia 
fornecida por Itaipu. 

 
 
LIMITAÇÕES À PARTICIPAÇÃO 
 
Em 2000, a ANEEL estabeleceu novos limites à concentração de certos serviços e atividades 
no setor energético. De acordo com esses limites, com exceção de empresas que participam 
do Programa Nacional de Privatização (que precisam apenas cumprir tais limites desde que 
sua reestruturação societária final seja consumada) nenhuma empresa de energia poderá deter 
participação na capacidade instalada ou na energia distribuída, nos seguintes percentuais:  
 

• sistema elétrico nacional: superior a 20%; 
 

• sistema elétrico das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste: superior a 25%; e 
 

• sistema elétrico das regiões Norte e Nordeste: superior a 35%. 
 
Com referência ao limite de participação na comercialização final, nenhuma empresa de 
energia poderá:  
 

• deter participação na comercialização final do sistema elétrico nacional superior a 
20%; 

 
• deter participação na comercialização intermediária do sistema elétrico nacional 

superior a 20%; e 
 

• ter a soma aritmética de seus percentuais de participação nas comercializações final e 
intermediária do sistema elétrico nacional superior a 25%. 

 
 

TARIFAS PELO USO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO 
 
A ANEEL homologa tarifas pelo uso e acesso aos sistemas de distribuição e de transmissão. 
As tarifas são (i) uma tarifa pelo transporte de energia no sistema da distribuidora (tarifas de 
uso do sistema de distribuição), ou TUSD, e (ii) uma tarifa pelo uso do sistema de 
transmissão, compreendendo a Rede Básica e suas instalações auxiliares, ou TUST. Além 
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disso, as empresas de distribuição do sistema interligado Sul/Sudeste pagam taxas específicas 
pela transmissão de eletricidade gerada em Itaipu. Nos últimos anos, o governo teve por meta 
a melhoria do sistema de transmissão nacional e, como resultado, algumas empresas de 
transmissão se envolveram em programas de expansão significativos, que foram custeados 
por aumentos nas tarifas de transmissão. O aumento nas tarifas de transmissão e taxas pagas 
pelas Concessionárias de Distribuição são repassados aos seus respectivos clientes através dos 
Reajustes de Tarifas Anuais. Abaixo é apresentado um resumo de cada tarifa ou taxa. 
 

TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 
 
A TUSD é paga por concessionárias e consumidores livres, pelo uso do sistema de 
distribuição de uma empresa de distribuição à qual estão conectados, sendo revisada 
anualmente de acordo com a variação de seus componentes. A TUSD compreende os custos 
de operação e manutenção da rede, encargos setoriais, remuneração dos investimentos e suas 
depreciações. Atualmente a TUSD é composta por duas parcelas. Uma denominada “TUSD 
encargos” cobrada com base no consumo de energia, e outra, a “TUSD fio” cobrada pela 
demanda contratada. 
 
É importante notar que um consumidor que opte pelo mercado livre continuará pagando a 
TUSD ao distribuidor local e deixará de pagar a tarifa de energia, a TE, tendo em vista a 
contratação do fornecimento de energia com outro fornecedor.  
 
A diminuição da arrecadação decorrente da saída do consumidor livre não impõe 
necessariamente à distribuidora redução nas suas margens de lucro, uma vez que a 
remuneração dos investimentos se dá por meio da TUSD, tarifa que permanece sendo auferida 
pela distribuidora, mesmo quando o consumidor potencialmente livre opta por outro 
fornecedor de energia. Porém, os clientes que se tornam clientes livres deixam de pagar a 
RTE criada para compensar distribuidores e geradores de electricidade pelas perdas sofridas 
durante o racionamento. Assim, a saída do cliente livre pode afetar a capacidade de uma 
distribuidora de recuperar o valor integral da RTE.  Vide a Seção “Análise e Discussão da 
Administração Sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais - Ativos 
Regulatórios - Recomposição Tarifária Extraordinária – RTE”. 
 

TUST - Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão 
 
A TUST é paga por empresas de distribuição, geradoras e consumidores livres pelo uso da 
Rede Básica e é revisada anualmente de acordo com (i) a inflação e (ii) a receita anual das 
empresas de transmissão (que incorpora custos de expansão da própria rede). De acordo com 
critérios estabelecidos pela ANEEL, proprietários das diferentes partes da rede de transmissão 
transferiram a coordenação de suas instalações para o ONS em contrapartida do recebimento 
de pagamentos de usuários do sistema de transmissão. Usuários da rede, inclusive empresas 
de geração, empresas de distribuição e consumidores livres, assinaram contratos com o ONS 
que lhes conferem o direito de usar a rede de transmissão mediante o pagamento de tarifas. 
Outras partes da rede que são de propriedade de empresas de transmissão mas não 
consideradas como parte da rede de transmissão, são disponibilizadas diretamente aos 
usuários interessados que pagam uma taxa específica para a empresa de transmissão. 
 

Tarifa de Transporte de Itaipu 
 
A usina de Itaipu possui uma rede de transmissão exclusiva operada em corrente contínua e 
alternada, que não é considerada como parte da Rede Básica ou do sistema de conexão 
intermediário. O uso deste sistema é remunerado por uma tarifa específica chamada de tarifa 
de transporte de Itaipu, paga pelas empresas que compulsoriamente compram energia de 
Itaipu, proporcionalmente às respectivas quotas. 
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TARIFAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
 
Os valores das tarifas de distribuição são reajustados anualmente pela ANEEL, conforme 
fórmula paramétrica prevista no contrato de concessão. Ao ajustar tarifas de distribuição, a 
ANEEL divide a receita das concessionárias de distribuição em duas parcelas correspondentes 
aos seguintes custos: (1) custos exógenos aos da distribuidora (chamado de custos “não 
gerenciáveis”), ou Parcela A, e (2) custos sob o controle das distribuidoras (chamado de 
custos “gerenciáveis”), ou Parcela B. Os custos da Parcela A incluem, entre outros: 
 

• custos de energia comprada para revenda de acordo com Contratos Iniciais; 
 
• custos de energia comprada de Itaipu; 
 
• custos de energia comprada de acordo com contratos bilaterais livremente negociados 

entre as partes; 
 
• preços de energia comprada em leilões públicos; 

 
• determinados encargos tarifários (taxas regulatórias); e 

 
• custos de conexão e transmissão. 

 
Para contratos de compra de energia pelas distribuidoras, celebrados até 16 de março de 2004, 
ficaram mantidas as normas para cálculo do repasse dos custos de aquisição da energia, com 
limites de repasse dos preços de compra às tarifas dos consumidores da distribuidora, 
baseados em Valores Normativos, determinados pela ANEEL. Para contratos de compra de 
energia celebrados após aquela data, os critérios de repasse foram alterados, conforme 
explicado anteriormente no item “Limitação de Repasse” (vide Seção “O Setor de Energia 
Elétrica no Brasil – O Novo Modelo para o Setor”).  
 
A Parcela B compreende os itens de custo que estão sob o controle das concessionárias 
(principalmente custos operacionais).  
 
O contrato de concessão de cada empresa de distribuição estabelece um Reajuste Anual de 
Tarifa. Os custos da Parcela A são geralmente totalmente repassados às tarifas. Os custos da 
Parcela B, por sua vez, são corrigidos de acordo com o índice IGP-M, ajustado por um fator 
chamado de X (componente que busca induzir as distribuidoras na busca da eficiência 
operacional). 
 
As empresas de distribuição de energia elétrica, conforme o contrato de concessão, também 
têm direito à revisão periódica das tarifas com intervalos que geralmente variam entre três e 
cinco anos. Nessas revisões (1) todos os custos da Parcela B são recalculados e (2) o fator X é 
calculado com base em três componentes: (i) Xc estabelecido a cada ano, é baseado na 
satisfação do cliente conforme pesquisa da ANEEL; (ii) Xa, também estabelecido a cada ano, 
é calculado considerando a diferença entre os índices de inflação IPC-A e o IGP-M 
multiplicada pelos custos totais com pessoal da distribuidora (uma vez que os aumentos de 
salários se baseiam no IPC-A e os aumentos da Parcela B se baseiam no IGP-M) e; e (3) Xe, 
estabelecido a cada revisão periódica, é um fator baseado em ganhos de produtividade da 
concessionária devido ao crescimento de mercado. 
 
O fator X é usado para ajustar a proporção da mudança no índice IGP-M que deve ser 
aplicada ao componente da Parcela B nos reajustes anuais. Dessa forma, quando da conclusão 
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de cada revisão periódica, a aplicação do fator X (devido à aplicação do Xe) determina o 
compartilhamento dos ganhos de produtividade das empresas de distribuição com os clientes 
finais. 
 
Além disso, concessionárias de distribuição de energia têm direito à revisão extraordinária, 
analisadas caso a caso, para assegurar seu equilíbrio econômico-financeiro e compensá-las 
por custos imprevisíveis, inclusive impostos, que alterem significativamente sua estrutura de 
custos. 
 
Desde 2002, clientes de baixa renda têm-se beneficiado de uma tarifa especial estabelecida 
pelo Governo Federal através da ANEEL. Durante o ano de 2002, o déficit gerado pela 
aplicação desta tarifa especial foi financiado pela Eletrobrás com fundos da RGR. Em 2002, 
de acordo com o Decreto nº 4.336, de 15 de agosto de 2002, foi determinado que as empresas 
de distribuição seriam compensadas pela perda de receitas resultante da Tarifa Especial pelo 
Governo Federal com fundos derivados de dividendos pagos pela Eletrobrás e outras 
empresas estatais federais e da CDE. 
 
 
REMUNERAÇÃO DAS GERADORAS 
 
Ao contrário das concessionárias de distribuição de energia elétrica, em geral, as 
concessionárias de geração não têm, em seus respectivos contratos de concessão, a fixação de 
tarifas, tampouco mecanismos de reajuste e revisão destas.  
 
No âmbito dos Contratos Iniciais, as geradoras são remuneradas pelas tarifas fixadas entre 
estas e as respectivas distribuidoras, as quais são homologadas pela ANEEL. Já no âmbito dos 
Contratos Bilaterais, os preços são livremente negociados entre as partes. 
 
No âmbito dos contratos bilaterais firmados anteriormente à promulgação da Lei do Novo 
Modelo do Setor Elétrico, os preços negociados entre as empresas geradoras e distribuidoras 
eram, geralmente, influenciados pela limitação ao repasse dos custos de aquisição de energia 
às tarifas cobradas pelas distribuidoras de seus consumidores finais. Assim, o repasse de 
energia adquirida por meio de contratos de fornecimento firmados antes da promulgação da 
Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico era influenciado por um valor estabelecido pela 
ANEEL, o chamado valor normativo.  
 
Para os contratos celebrados sob a vigência da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, a 
limitação ao repasse de custos pelas distribuidoras é baseada no Valor Anual de Referência, 
que corresponde à média apurada dos preços de energia elétrica nos leilões “A-5” e “A-3”, 
calculados para todas as empresas distribuidoras. O Valor Anual de Referência cria um 
incentivo para que as empresas distribuidoras contratem suas demandas esperadas de energia 
nos leilões “A-5”, nos quais se esperam preços mais baixos do que nos leilões “A-3”, e será 
aplicado nos três primeiros anos dos contratos de compra da energia produzida por novos 
projetos de geração. Após o quarto ano, os custos de aquisição da energia produzida por tais 
projetos poderão ser integralmente repassados aos consumidores. 
 
Essas limitações ao repasse pelas distribuidoras dos custos de aquisição de energia acabam 
limitando os preços de energia cobrados pelas geradoras, uma vez que estes não podem ser 
superiores ao Valor Normativo ou ao Valor Anual de Referência para serem competitivos e 
passíveis de aprovação pela ANEEL. Com a promulgação da Lei do Novo Modelo do Setor 
Elétrico, as geradoras somente poderão vender sua energia para as distribuidoras por meio de 
leilões públicos conduzidos pela ANEEL e pela CCEE. Exceto quando o gerador é 
caracterizado como serviço público de geração, tal restrição não se aplica à venda de energia 
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no Ambiente de Contratação Livre, onde as geradoras produtoras independentes de energia 
podem vender sua energia a preços livremente negociados. 

 
 

COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA 
 
A comercialização de energia como atividade autônoma está prevista na Lei nº 9.648 de 27 de 
maio de 1998, conforme alterada, e no Decreto nº 2.655 de 02 de julho de 1998, conforme 
alterado, estando sujeita a um regime competitivo, do qual diversos agentes podem participar, 
entre os quais as geradoras, atuando no regime de serviço público ou no de produção 
independente, os agentes comercializadores e/ou importadores de energia. Diferentemente da 
prestação dos serviços de distribuição e transmissão, cujos preços são regulados, na 
comercialização de energia elétrica os preços são fixados livremente, balizados pelas 
condições de mercado.  

 
 

A DESVERTICALIZAÇÃO NO ÂMBITO DO NOVO MARCO REGULATÓRIO 
 
A desverticalização no setor de energia elétrica é um processo aplicável às empresas que 
atuam de forma verticalmente integrada, tendo como objeto a segregação das atividades de 
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e vem sendo implementada no Brasil 
desde 1995. Basicamente, o processo de desverticalização tem como objetivos (i) preservar a 
identidade de cada concessão, evitando a contaminação na formação dos custos e da base de 
remuneração da atividade de serviço público, permitindo a aferição do equilíbrio econômico-
financeiro de cada concessão, ensejando a transparência da gestão e permitindo ao mercado e 
à sociedade o pleno conhecimento dos resultados da concessão; e (ii) efetivar e estimular a 
competição no setor elétrico nos segmentos nos quais a competição é possível (geração e 
comercialização), bem como aprimorar o sistema de regulação dos segmentos nos quais há 
monopólio de rede (transmissão e distribuição). 
 
A Lei do Novo Modelo de Setor Elétrico, que dispõe sobre a comercialização de energia 
elétrica, determina que as concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviço público 
de distribuição de energia elétrica que atuem no Sistema Interligado, não poderão desenvolver 
atividades: (i) de geração; (ii) de transmissão, (iii) de venda de energia a consumidores livres; 
(iv) de participação em outras sociedades, direta ou indiretamente, ressalvado quando para 
captação, aplicação e gerência de recursos financeiros necessários à prestação do serviço e 
quando disposto nos contratos de concessão; ou (v) estranhas ao objeto social, exceto nos 
casos previstos em lei e nos respectivos contratos de concessão. Tais restrições não se aplicam 
(i) ao fornecimento de energia a sistemas elétricos isolados; (ii) ao atendimento de seu próprio 
mercado desde que inferior a 500 GWh/ano e (iii) na captação, aplicação ou empréstimo 
destinados à própria distribuidora ou a sociedade do mesmo grupo econômico, mediante 
prévia anuência da ANEEL.  
 
As atividades estranhas aos serviços públicos de distribuição de energia elétrica 
desenvolvidas por concessionárias de acordo com os respectivos contratos de concessão 
deverão ser incluídas como fontes alternativas de receita da concessionária e os rendimentos 
advindos de tais atividades serão considerados para a determinação dos valores das tarifas 
aplicáveis, com vistas à modicidade tarifária dos serviços de energia elétrica. 
 
Da mesma forma, as concessionárias e as autorizadas de geração ou transmissão que atuem no 
Sistema Interligado não poderão ser coligadas ou controladoras de sociedades que 
desenvolvam atividades de distribuição de energia elétrica no Sistema Interligado.  
 
As concessionárias, permissionárias e autorizadas de distribuição, transmissão e de geração de 
energia elétrica deverão adaptar-se às regras de desverticalização referidas acima no prazo de 
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até 18 meses a contar da publicação da Lei do Novo Modelo de Setor Elétrico, isto é, 
setembro de 2005. 
 
O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado pela ANEEL, uma única vez, por igual 
período, se efetivamente comprovada a impossibilidade no cumprimento das disposições 
decorrentes de fatores alheios à vontade das concessionárias, permissionárias e autorizadas. 
 

 
PROGRAMA DE INCENTIVO A FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA ELÉTRICA 
(PROINFA)  
 
Em 2002, o PROINFA foi estabelecido pelo governo para criar incentivos para o 
desenvolvimento de fontes alternativas de energia, tais como projetos de energia eólica, 
pequenas usinas hidrelétricas e projetos de biomassa, no sistema interligado. Nos termos do 
PROINFA, a Eletrobrás compra a energia gerada por estas fontes alternativas por um período 
de 20 anos e a repassa para os consumidores livres e distribuidoras, as quais se incumbem de 
incluir os custos do programa em suas tarifas para todos os consumidores finais da área de 
concessão, a exceção dos consumidores de baixa renda. Em sua fase inicial, o PROINFA está 
limitado a uma capacidade contratada total de 3.300 MW (um terço para cada fonte). Projetos 
que buscam qualificar-se para os benefícios oferecidos pelo PROINFA devem estar 
totalmente operacionais até 30 de dezembro de 2008. 
 
 
ENCARGOS SETORIAIS  
 
Em determinadas circunstâncias, as empresas de energia são compensadas por ativos ainda 
não depreciados, usados na concessão caso a mesma seja revogada ou não renovada ao final 
do contrato de concessão. A Reserva Global de Reversão(RGR) foi criada pelo Decreto nº 
41.019, de 26 de fevereiro de 1957, conforme alterado, com o objetivo de prover fundos para 
essa compensação. Em fevereiro de 1999, a ANEEL revisou a cobrança de uma taxa exigindo 
que todas as distribuidoras e determinadas geradoras que operam sob regimes de serviço 
público fizessem contribuições mensais ao Fundo RGR a uma taxa anual equivalente a 2,5% 
dos ativos fixos da empresa em serviço, até um teto de 3% do total das receitas operacionais 
em cada ano. Nos últimos anos, o Fundo RGR tem sido usado, principalmente, para financiar 
projetos de geração e distribuição. O Fundo RGR está programado para ser suspenso até 
2010, e a ANEEL está obrigada a revisar a tarifa de tal forma que o consumidor receba algum 
benefício pelo término do Fundo RGR. 
 
No modelo institucional anterior a 2004, o governo impunha uma taxa aos Produtores 
Independentes de Energia baseada em recursos hídricos, exceto por pequenas usinas 
hidrelétricas, similar à taxa cobrada de empresas do setor público em associação como Fundo 
RGR. Produtores Independentes de Energia eram obrigados a fazer contribuições ao Fundo de 
Uso de Bem Público, ou Fundo UBP, de acordo com as regras do processo de licitação 
pública correspondente para a outorga de concessões. Já no modelo regulatório atual, a 
licitação de novos empreendimentos terá como critério vencedor o lance pela menor tarifa na 
venda de energia elétrica ao Ambiente de Contratação Regulada. 
 
Empresas de distribuição, e empresas de geração que vendem diretamente a clientes finais, 
são obrigadas a contribuir para a Conta de Consumo de Combustível - CCC que foi criada 
pela Lei nº 7.990 de 28 de dezembro de 1989, conforme alterada, com o objetivo de gerar 
reservas financeiras para cobertura de custos de combustíveis associados ao aumento do uso 
de usinas de energia termelétrica. As contribuições anuais são calculadas com base em 
estimativas do custo de combustível necessário para a geração de energia pelas usinas 
termelétrica no ano seguinte. A CCC é administrada pela Eletrobrás. 
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Em fevereiro de 1998, o governo estabeleceu a extinção da CCC. Estes subsídios estão sendo 
gradualmente extintos, desde 2003, durante um período de três anos para usinas de energia 
termelétrica construídas até fevereiro de 1998 e atualmente pertencentes ao Sistema Elétrico 
Interligado Nacional. Usinas termelétricas construídas depois daquela data não terão direito a 
subsídios da CCC. Em abril de 2002, o governo estabeleceu que os subsídios da CCC 
continuariam a ser pagos às usinas termelétricas localizadas em sistemas isolados por um 
período de 20 anos com o intuito de promover a geração de energia nestas regiões. 
 
À exceção de algumas pequenas usinas de energia hidrelétricas, todas as instalações 
hidrelétricas no Brasil devem pagar uma taxa a estados e municípios pelo uso de recursos 
hídricos, a Compensação Financeira pelo Uso de Recursos Hídricos, ou CFURH, que foi 
introduzida em 1989. As taxas são determinadas com base no volume de energia gerado por 
cada empresa e são pagas aos estados e municípios onde a usina ou o reservatório da usina 
está localizado. 
 
A Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica (TFSEE) foi instituída pela Lei nº 
9.427 de 26 de dezembro de 1996, conforme alterada, e equivale a 0,5% do benefício 
econômico anual auferido pela concessionária. Trata-se de parcela cujo valor anual é 
estabelecido pela ANEEL com a finalidade de constituir sua receita e destina-se à cobertura 
do custeio de suas atividades. A TFSEE fixada anualmente é paga mensalmente em 
duodécimos pelas concessionárias.  
 
Em 2002, o governo instituiu a CDE, que é financiada por pagamentos anuais feitos por 
concessionárias pelo uso de ativos públicos, penalidades e multas impostas pela ANEEL e, 
desde 2003, pelas taxas anuais pagas por agentes que oferecem energia a usuários finais, por 
meio de um valor adicionado às tarifas pelo uso dos sistemas de transmissão e distribuição. 
Estas taxas são reajustadas anualmente. A CDE foi criada para dar suporte (1) ao 
desenvolvimento da produção de energia em todo o país, (2) à produção de energia por fontes 
alternativas, e (3) à universalização de serviços de energia em todo o Brasil. A CDE 
permanecerá em vigor por 25 anos e é administrada pela Eletrobrás. 
 
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico estabelece que a falta de pagamento da contribuição 
ao RGR, PROINFA, CDE, CCC, compensação financeira por utilização de recursos hídricos, 
ou de pagamentos devidos em virtude da compra de energia e no Ambiente de Contratação 
Regulada ou de Itaipu impedirá que a parte inadimplente receba reajuste de tarifa (exceto a 
revisão extraordinária) ou receba recursos advindos do RGR, CDE ou CCC. 
 
 
MECANISMO DE REALOCAÇÃO DE ENERGIA 
 
De acordo com as regras de comercialização em vigor, a proteção financeira contra riscos 
hidrológicos para os geradores é garantida através do Mecanismo de Realocação de Energia 
(MRE). O MRE é um mecanismo financeiro que objetiva o compartilhamento dos riscos 
hidrológicos que afetam os geradores, na busca de garantir a otimização dos recursos 
hidrelétricos do Sistema Interligado.  
 
Sua função é garantir que todos os geradores participantes do MRE comercializem a Energia 
Assegurada que lhes foi atribuída pela ANEEL, independente de sua produção real de 
energia, desde que as usinas participantes do MRE, como um todo, tenham gerado energia 
suficiente para tal. Em outras palavras, o MRE realoca a energia, transferindo (ou alocando) a 
energia excedente daquelas que geraram acima de suas Energias Asseguradas para aquelas 
que geraram abaixo de suas Energias Asseguradas. O despacho das usinas é determinado pelo 
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ONS, que leva em conta a demanda de energia, as condições hidrológicas do sistema 
interligado nacional e as limitações da transmissão.  
 
O ressarcimento dos custos de geração da energia realocada é realizado para compensar os 
geradores que realocam energia ao sistema acima de seu montante de Energia Assegurada. 
Isto é feito através do pagamento de seus custos variáveis de operação (exceto combustível) e 
das compensações financeiras pelo uso da água. Os custos desta energia realocada (de todos 
os geradores que doaram energia ao MRE) serão então totalizados e pagos por todos aqueles 
geradores que receberem energia do MRE. 
 
O MRE abrange todas as usinas hidrelétricas sujeitas ao despacho centralizado, as pequenas 
centrais hidrelétricas que optaram pela inclusão no mecanismo e as usinas térmicas com 
despacho centralizado, contempladas nos Contratos Iniciais e que tenham seus custos de 
combustível cobertos pela CCC (Conta de Consumo de Combustível Fósseis). Desde 2003 as 
usinas da CCC participam apenas parcialmente do MRE, em função da redução gradual do 
subsídio. 
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REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA E DESVERTICALIZAÇÃO 
 

 
HISTÓRICO 
 
O Grupo EDP iniciou investimentos no Brasil em 1996, adquirindo participação minoritária 
na Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro – CERJ (atualmente denominada Ampla). 
Em 1997, o Grupo EDP adquiriu participação de 25% na Usina de Lajeado e, em 1998, 
adquiriu, em conjunto com a CPFL, o controle acionário da Bandeirante (então denominada 
EBE – Empresa Bandeirante de Energia S.A.), a qual havia sido constituída no âmbito do 
Programa Estadual de Desestatização - PDE, a partir da cisão da Eletropaulo. 
 
Em 1999, o Grupo EDP adquiriu parte da participação do Grupo CMS no empreendimento de 
Lajeado, passando a deter 27,65% do capital votante da Investco e direitos de comercialização 
de igual proporção da energia gerada pela Usina de Lajeado. 
 
Ainda em 1999, o Grupo EDP adquiriu 73,12% do capital total da Iven, sociedade detentora 
de 52,3% do capital da Escelsa. A Iven adquiriu o controle acionário da Escelsa em conjunto 
com a GTD, em leilão de privatização realizado em julho de 1995. A Escelsa, por sua vez, 
adquiriu o controle acionário da Enersul, em leilão de privatização realizado em novembro de 
1997. 
 
Em 2000, o Grupo EDP iniciou investimentos na construção da usina termelétrica de Fafen, 
no pólo petroquímico de Camaçari (BA), em parceria com a Petrobras. O empreendimento 
tinha participação de 80% do Grupo EDP e 20% da Petrobras. O Grupo EDP vendeu a 
totalidade da sua participação na Fafen à Petrobras em dezembro de 2004, por R$96,0 
milhões.  
 
Com a constituição da EDP Brasil S.A. (antiga denominação da Energias do Brasil), em julho 
de 2000, os investimentos do Grupo EDP no Brasil foram sendo gradativamente transferidos 
para a Companhia, que passou a atuar como holding detentora de todos os ativos do Grupo 
EDP no País, com exceção da participação na CERJ, que continuou a ser detida diretamente 
pela Energias de Portugal.  
 
Ainda em 2000, o Grupo EDP e a CPFL, então controladores da Bandeirante Energia S.A., 
realizaram oferta pública para aquisição de ações da companhia. As ações adquiridas na oferta 
pública, adicionadas a aquisições posteriores, elevaram a participação do Grupo EDP na 
Bandeirante Energia S.A. para 54,0% do capital total. 
 
Cerca de um ano depois, o Grupo EDP participou de leilões de aproveitamento hidrelétrico, 
obtendo concessões para a construção de duas novas usinas: Peixe Angical, localizada no Rio 
Tocantins, Estado do Tocantins, com potência instalada de 452 MW, e Couto Magalhães, 
localizada no Rio Araguaia, na divisa entre os Estados de Goiás e Mato Grosso do Sul, com 
potência instalada de 150 MW. A concessão do Aproveitamento Hidrelétrico de Peixe 
Angical foi outorgada à Enerpeixe S.A., controlada integral da Energias do Brasil. Já a 
concessão do aproveitamento hidrelétrico de Couto Magalhães foi outorgada ao Consórcio 
Ener-Rede Couto Magalhães, no qual a Energias do Brasil detém participação de 49% e o 
Grupo Rede detém os 51% remanescentes.  
 
Em outubro de 2001, o Grupo EDP e a CPFL concluíram o processo de cisão da Bandeirante 
Energia S.A, com vistas à segregação do controle da companhia. Como conseqüência desse 
processo, foi criada uma nova sociedade, a Cia Piratininga de Força e Luz. Esta companhia 
passou a ser controlada pela CPFL e a Bandeirante Energia S.A. pelo Grupo EDP. A 
Bandeirante passou a deter somente os ativos de distribuição das áreas do Alto Tietê e Vale 
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do Paraíba, no Estado de São Paulo, o equivalente a 51,4% da sua área de concessão original. 
Ao adquirir o controle exclusivo da Bandeirante (com 96,5% do capital total da companhia), o 
Grupo EDP pode implementar na distribuidora paulista suas políticas de gestão. 
 
Em outubro de 2002, após a conclusão de um processo de reestruturação societária, as 
seguintes empresas passaram para o controle direto da nossa Companhia: Energest, Enertrade, 
Bandeirante, EDP Lajeado, Fafen e Enerpeixe. 
 
Ainda em 2002, a Usina de Lajeado, que já operava com parte das máquinas, entrou em 
operação plena, com potência instalada total de 902,5 MW. Por meio do Contrato de 
Consórcio celebrado entre os membros do Consórcio Lajeado, o Grupo EDP tem direitos de 
comercialização de 27,65% de toda a energia gerada pela Usina de Lajeado. 
 
O ano de 2002 caracterizou-se também pelo crescimento da Enertrade, empresa responsável 
pela comercialização da parcela de energia do Grupo EDP produzida pela Usina de Lajeado e 
pela exploração das possibilidades de negócios com clientes livres.  
 
No ano de 2002, por conseqüência do término do acordo de acionistas da Escelsa e da 
Enersul, o Grupo EDP assumiu o controle destas empresas. Ainda em 2002, devido às 
incertezas políticas, econômicas e regulatórias então enfrentadas pelo País e pelo Setor 
Elétrico brasileiro, o Grupo EDP optou por suspender o desenvolvimento dos projetos das 
Usinas Hidrelétricas Peixe Angical e Couto Magalhães. Um acordo assinado em outubro de 
2003 entre a Energias do Brasil e Furnas, aliado à obtenção de um financiamento de R$670,0 
milhões junto ao BNDES, permitiu a retomada das obras de Peixe Angical. Por meio do 
acordo, Furnas adquiriu 40% da Enerpeixe S.A., sociedade de propósito específico detentora 
do empreendimento. Em 2004, foram investidos R$700,0 milhões na construção da Usina 
Peixe Angical, dos quais R$458,2 milhões provieram de financiamento obtido junto ao 
BNDES. A entrada em operação da usina está prevista para 2006. 
 
Quanto a Couto Magalhães, no início de 2004 o Consórcio Ener-Rede Couto Magalhães 
solicitou à ANEEL a formalização da rescisão amigável do contrato de concessão, devido a 
exigências ambientais não previstas no projeto licitado e que afetariam o retorno do 
investimento. Atualmente o consórcio aguarda uma posição do órgão regulador sobre a 
referida solicitação. 
 
Em dezembro de 2003, a nossa Companhia passou a deter o controle direto da Iven, empresa 
que controla a Escelsa e a Enersul. Nesse processo foram extintas as seguintes sociedades 
(todas utilizadas como veículos para a aquisição de participações no capital da Iven): Calibre 
Participações S.A., 135 Participações S.A., EDP 2000 Participações Ltda. e EDP 
Investimentos Ltda. 
 
Em dezembro de 2004, o Grupo EDP vendeu sua participação de 80% na Fafen para a 
Petrobras por R$96,0 milhões. A medida foi tomada com base em decisão do Grupo EDP de 
descontinuar investimentos em geração termelétrica, em virtude da inexistência de um quadro 
estável que garantisse a viabilidade desses investimentos, especialmente a inexistência de 
condições aceitáveis para aquisição de combustível e as dificuldades para gerir os riscos 
cambiais dos projetos termelétricos, entre outros riscos. 
 
Em assembléia geral de acionistas realizada em 16 de março de 2005, os acionistas da 
Companhia aprovaram a alteração da sua denominação social de EDP Brasil S.A. para EDP – 
Energias do Brasil S.A. 
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REESTRUTURAÇÕES SOCIETÁRIAS 
 
Realizamos uma reorganização societária, em 29 de abril de 2005, que teve por objetivos: 
 

• simplificar a estrutura societária do nosso Grupo, consolidando exclusivamente na 
nossa Companhia a liquidez e a dispersão das ações de emissão das nossas 
distribuidoras, e tornando a nossa Companhia responsável pela consolidação 
financeira e planejamento estratégico das empresas do nosso Grupo;  

 
• otimizar a alocação dos recursos próprios ou obtidos de terceiros, com a finalidade de 

garantir o melhor retorno possível aos nossos acionistas; 
 

• implementar uma política de governança corporativa para melhorar a eficiência e 
transparência no processo decisório da nossa Companhia, tais como a ampliação dos 
direitos dos acionistas minoritários e melhoria na qualidade de informações prestadas;  

 
• realizar a adequação e os ajustes necessários para que seja implementada a política 

estratégica do nosso Grupo, visando ao desenvolvimento dos negócios de 
distribuição, geração e comercialização de energia elétrica, levando-se em 
consideração o ambiente econômico e competitivo do País e as novas regras do Setor 
Elétrico; 

 
• aproveitar a sinergia existente entre as atividades das nossas controladas de 

distribuição, geração e comercialização, proporcionando um maior retorno do capital 
investido; e 

 
• facilitar o processo de desverticalização das nossas atividades exigido pela nova 

legislação do Setor Elétrico.  
 
A referida reorganização societária compreendeu os seguintes eventos, entre outros: 
 

(i) incorporação da Iven pela nossa Companhia; 
 
(ii) transformação da Enersul em subsidiária integral da Escelsa, por meio da 

incorporação de ações de emissão da Enersul pela Escelsa; e 
 

(iii) transformação da Escelsa e da Bandeirante em subsidiárias integrais da nossa 
Companhia, por meio da incorporação de ações da Escelsa e da Bandeirante pela 
nossa Companhia. 

 
Por meio da implementação da reorganização societária acima referida, os acionistas 
minoritários da Bandeirante, Escelsa, Enersul e Iven que não exerceram o seu direito de 
recesso, nos termos do Aviso aos Acionistas publicado no dia 2 de maio de 2005, poderão 
receber ações da nossa Companhia em troca da participação que detinham no capital das 
referidas sociedades, conforme relações de troca divulgadas no Aviso aos Acionistas 
publicado no dia 13 de maio de 2005. Como resultado da reorganização, as ações de emissão 
da Bandeirante, Iven, Enersul e Escelsa deixarão de ser negociadas junto ao público quando 
da troca por ações de emissão da Companhia. 
 
A implementação da reorganização societária constituiu ato preparatório para a 
desverticalização das nossas atividades, conforme exigido pela Lei do Novo Modelo do Setor 
Elétrico, permitindo a implementação da desverticalização no prazo legal, sem perdas para as 
estruturas de capital e societária das nossas distribuidoras. Para mais detalhes sobre as regras 
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de desverticalização, vide Seção “O Setor de Energia Elétrica no Brasil – A 
Desverticalização no Âmbito do Novo Marco Regulatório”. 
 
A nossa Companhia e a sua controladora celebraram determinados acordos com acionistas 
não controladores da Escelsa e Enersul em 7 de abril de 2005 (os “Acordos”), que 
estabelecem compromissos da nossa Companhia e de sua acionista controladora em benefício 
dos acionistas signatários dos Acordos que, sujeito a determinadas condições, poderão ser 
estendidos a todos os acionistas não controladores da Bandeirante, Escelsa, Enersul e Iven (os 
“Acionistas Não Controladores”) que se tornaram acionistas da nossa Companhia em 
decorrência da reorganização societária. Tais compromissos incluem, em suma, o seguinte: 

 
• Capitalização de Créditos da Controladora com a nossa Companhia: A acionista 

controladora da nossa Companhia converterá créditos que detiver contra a nossa 
Companhia, decorrentes da assunção por esta de parte das dívidas da Escelsa 
representada por 10% Senior Notes com vencimento no ano de 2007, em valor não 
inferior a US$200 milhões e não superior a US$300 milhões. O preço de subscrição 
das ações da nossa Companhia será o mesmo preço auferido na Oferta Primária 
objeto do presente Prospecto, observado que, caso essa oferta não se efetive até 
31/03/2006, o preço de subscrição das ações a serem emitidas em razão da 
Capitalização será fixado com base no valor econômico da nossa Companhia, 
conforme aprovado na assembléia geral extraordinária da nossa Companhia realizada 
em 29/04/2005, ou outro critério que venha a ser acordado entre a Energias de 
Portugal e a GTD com base na legislação aplicável. A obrigação de capitalizar 
parcela dos créditos representados pelas 10% Senior Notes emitidas pela Escelsa 
também está prevista no Compromisso de Integralização de Ações (vide Seção 
“Operações com Partes Relacionadas – Compromisso de Integralização de Ações”). 

 
• Direito de Aquisição de Ações da nossa Companhia com Financiamento: O direito 

dos Acionistas Não Controladores de adquirirem a quantidade de ações de emissão da 
nossa Companhia que seja necessária para manutenção da sua participação acionária 
na nossa Companhia originária da Bandeirante, Escelsa, Enersul e Iven, com base na 
posição que detinham antes da Oferta Prioritária aos Acionistas, pelo mesmo preço 
estabelecido para a Oferta Prioritária aos Acionistas, para pagamento a prazo, sujeito 
à remuneração calculada nos termos dos Acordos (o “Direito de Aquisição”). O 
exercício do Direito de Aquisição é adicional a eventual preferência ou prioridade 
concedida aos acionistas da nossa Companhia no âmbito da Oferta Prioritária aos 
Acionistas e se sujeitará a determinadas condições, inclusive obrigação de (a) não 
alienar ações na nossa Companhia pelo prazo de 180 dias contados da data da 
subscrição pela Energias de Portugal e suas controladas, das suas ações no âmbito da 
Oferta Prioritária aos Acionistas e (b) constituir garantias do pagamento do preço, 
previstas nos Acordos. Para mais informações sobre as Ofertas Financiadas, vide 
Seção “Informações Sobre a Oferta – Ofertas Financiadas”.   

 
• Direito de Exigir o Registro de Oferta: Na hipótese de uma oferta primária, incluindo 

a presente Oferta Primária, objeto do presente Prospecto, não ocorrer até 31/12/2005 
ou ser realizada em valor inferior a US$150 milhões, a GTD terá o direito de exigir o 
registro de uma oferta pública da nossa Companhia, observados os termos e 
condições previstos nos Acordos. Se a GTD exercer esse direito, o nosso acionista 
controlador será obrigado a ofertar, ou fazer com que a nossa Companhia oferte, ou 
que outros acionistas ofertem, ações da nossa Companhia em valor mínimo suficiente 
para que o valor total da oferta corresponda a, no mínimo, US$150.0 milhões. 

 
• Direito de Aderir à Oferta Secundária: Caso nosso acionista controlador decida 

realizar uma oferta secundária de ações de nossa emissão, ou fazer com que a nossa 
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Companhia realize uma oferta primária de suas ações, a GTD tem o direito de aderir à 
referida oferta (direito este que será extendido a todos os acionistas minoritários) na 
qualidade de acionista vendedora. 

 
• Direito de Indicar Membro do Conselho:  A GTD tem o direto de indicar um membro 

de nosso Conselho de Administração, desde que a GTD e seus acioinsitas sejam 
detentores, de forma ininterrupta, até 31 de julho de 2008, de, no mínimo, 4.948.834 
ações de emissão da nossa Companhia.  

 
Os mecanismos para o exercício dos direitos acima referidos serão oportunamente 
determinados e divulgados pela nossa Companhia, e sujeitam-se à legislação e regulamentos 
aplicáveis, incluindo restrições previstas nas regras do Novo Mercado da BOVESPA. 
 
Os Acordos contêm termos e condições adicionais aos acima referidos. A nossa Companhia e 
os demais signatários dos Acordos poderão em conjunto aditar os termos dos Acordos, 
inclusive os direitos acima referidos, a qualquer tempo. Eventuais aditamentos serão 
imediatamente divulgados ao mercado. 

 
 

DESVERTICALIZAÇÃO 
 
Pretendemos implementar em breve a segunda etapa do processo de reorganização societária, 
com vistas a segregar as atividades de distribuição, transmissão e geração das nossas 
controladas, em atendimento às regras de desverticalização estabelecidas pela Lei do Novo 
Modelo do Setor Elétrico (para mais detalhes sobre as regras de desverticalização, vide Seção 
“O Setor de Energia Elétrica no Brasil – A Desverticalização no Âmbito do Novo Marco 
Regulatório”). 
 
A desverticalização das nossas atividades deverá resultar em maior transparência na 
divulgação e apuração do resultado das nossas operações, facilitando o acompanhamento das 
nossas atividades pelos órgãos reguladores e o nosso acesso ao mercado de capitais. 
 
Após a implementação da segunda etapa da nossa reorganização societária: 
 

(i) a Magistra será incorporada pela nossa Companhia;  
 
(ii) a Enersul, cujo capital é detido integralmente pela Escelsa, passará a ser uma 

controlada integral da nossa Companhia; 
 
(iii) as geradoras Costa Rica e CESA, atualmente detidas direta e indiretamente pela 

Escelsa, passarão a ser controladas diretamente pela Energest, que por sua vez é 
diretamente controlada pela nossa Companhia; e 

 
(iv) outros ativos de geração atualmente detidos pela Escelsa e pela Enersul serão 

transferidos para a Energest, para a CESA e para a sociedade denominada Ochola 
Participações Ltda. (cuja denominação será futuramente alterada para Pantanal 
Energética Ltda.), todas direta ou indiretamente controladas pela nossa Companhia. 

 
A segunda etapa da nossa reorganização foi preliminarmente aprovada pela ANEEL em 25 de 
abril de 2005, por meio da Resolução Autorizativa ANEEL nº 164, de 25 de abril de 2005, 
estando seus termos e condições finais ainda sujeitos à aprovação pela Superintendência de 
Fiscalização Econômica e Financeira da ANEEL. A segunda etapa da reorganização também 
está sujeita à aprovação do BNDES e outras instituições financeiras credoras das companhias 
envolvidas. 
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A segunda etapa da reorganização foi aprovada pelos Conselhos de Administração das 
sociedades envolvidas em 13 de junho de 2005 e, sujeito à aprovação da Superintendência de 
Fiscalização Econômica e Financeira da ANEEL e das instituições financeiras credoras, 
deverá ser submetida às assembléias gerais de acionistas e reuniões de sócios das sociedades 
envolvidas, conforme o caso, no dia 30 de junho de 2005. 
 
Subseqüentemente aos eventos acima, em data posterior, pretende-se ainda implementar um 
aumento de capital da Energest, a ser integralmente subscrito pela nossa Companhia e 
integralizado mediante conferência das participações por ela detidas na CESA e na Pantanal 
Energética, com base nos respectivos valores contábeis. 
 
O gráfico abaixo apresenta a estrutura simplificada do nosso Grupo após a reorganização 
societária e a desverticalização das nossas atividades:  
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NEGÓCIOS DA COMPANHIA 

 
 
VISÃO GERAL 
 
Nossa atividade é gerar, distribuir e comercializar energia elétrica no mercado brasileiro. 
Nossas distribuidoras possuem aproximadamente 2,9 milhões de clientes, localizados em 171 
municípios, com uma população total de 9,6 milhões de habitantes. Participamos em 
empreendimentos de geração que nos conferiram uma capacidade instalada de 529,6 MW em 
dezembro de 2004. Estamos ampliando nossa capacidade de geração em 527 MW por meio 
da construção da Usina Hidrelétrica de Peixe Angical e de outros dois projetos de geração, 
que deverão entrar em operação em 2006. Pretendemos aumentar ainda mais a nossa 
capacidade de geração, participando de leilões de novos aproveitamos hidrelétricos. 
Comercializamos um total de 4.849 GWh em 2004, o que nos posiciona entre as maiores 
comercializadoras de energia do Brasil.  
 
O mapa abaixo indica a localização das nossas principais atividades: 
 
 

Geração
Distribuição

Legenda
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PONTOS FORTES 
 
Acreditamos que nossos principais pontos fortes incluem:  

 
• Geração Consistente de Caixa. No ano de 2004, nosso EBITDA atingiu R$775,3 

milhões, um crescimento de 34,9% e 94,4% com relação a 2003 e 2002, 
respectivamente. Nossa margem de EBITDA atingiu 20,9% em 2004, um 
crescimento considerável em relação a 2003, quando atingiu 17,1%, e em relação a 
2002, quando atingiu 13,8%. Em 2004, nosso EBIT foi de R$548,9 milhões, um 
crescimento de 52,9% se comparado com 2003, e de 172,3% se comparado com o 
correspondente montante pro forma de 2002. 

 
• Localização Estratégica. Nossas distribuidoras atuam em áreas com forte 

concentração de clientes nos segmentos industrial e de agronegócio. A Bandeirante e 
a Escelsa atuam em áreas altamente desenvolvidas e industrializadas. O Estado de 
São Paulo, área de atuação da Bandeirante, é o principal gerador de riqueza nacional, 
respondendo por cerca de 33,4% do PIB brasileiro, em 2004, segundo estimativa da 
Fundação SEADE. O Estado do Espírito Santo, área de atuação da Escelsa, é um 
Estado predominantemente exportador, apresentando, segundo dados do IBGE, a 
maior taxa média de crescimento econômico da Região Sudeste de 1985 a 2002. Já o 
Estado do Mato Grosso do Sul, área de concessão da Enersul, vem passando por um 
processo de modernização importante desde o início dos anos 80, decorrente da 
expansão do agronegócio. Segundo dados do IBGE, o PIB do Estado do Mato Grosso 
do Sul cresceu a uma taxa média de 4,2% ao ano no período de 1992 a 2002, 
enquanto a taxa de crescimento média do PIB nacional no mesmo período foi de 
2,9% ao ano. 

 
• Eficiência Operacional. No segmento de distribuição, nossas empresas têm 

apresentado evolução favorável dos principais índices de desempenho operacional, 
dentre os quais destacam-se os índices de produtividade e de qualidade do serviço. A 
nossa produtividade, medida pelo número de clientes por empregado, atingiu a marca 
de 869 clientes por empregado em 2004, ante 806 em 2003 e 765 em 2002. No que 
diz respeito à qualidade do serviço, medida pelos índices de duração de cortes de 
fornecimento e de freqüência de cortes de fornecimento, conhecidos pelas siglas DEC 
e FEC, respectivamente, nossas distribuidoras apresentaram performance melhor que 
a média do setor e vêm constantemente mantendo-se abaixo das metas impostas pela 
ANEEL. 

 
• Experiência no Desenvolvimento de Grandes Projetos de Geração. A experiência que 

adquirimos no gerenciamento de grandes projetos de geração, tais como a Usina 
Hidrelétrica Lajeado (902,5 MW) e o Aproveitamento Hidrelétrico Peixe Angical 
(452 MW), aliada ao know-how e à capacidade de nosso controlador, contribuirão 
positivamente para o desenvolvimento de nossos futuros empreendimentos. 

 
• Evolução Significativa no Segmento de Comercialização. Em 2004, nossa 

comercializadora, a Enertrade, comercializou um total de 4.849 GWh, representando 
um aumento de 77% sobre as vendas de 2003, que totalizaram 2.737 GWh, e de 
282% se comparado com 2002, quando comercializamos 1.270 GWh. Esse 
desempenho garantiu o 2º lugar à Enertrade entre as companhias comercializadoras 
privadas, em termos de volume de energia nacional negociado no âmbito do mercado 
atacadista em 2004, segundo a CCEE. 

 
• Acionista Controlador com Vasta Experiência no Setor Elétrico. Somos controlados 

pelo Grupo Energias de Portugal, um sólido grupo ibérico com vasta experiência nas 



 
 
 

 156

áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Décimo 
maior grupo europeu no setor de energia e o segundo maior grupo privado de 
Portugal (em valor de mercado), o Grupo Energias de Portugal tem um histórico de 
comprometimento de longo prazo com o País, estando presente há quase 10 anos no 
mercado nacional. A operação brasileira representa uma parte relevante dos negócios 
do grupo respondendo por 15,0% da receita total e 10,4% dos ativos totais do Grupo, 
em 2004.  

 
• Comprometimento com as Melhores Práticas de Governança Corporativa. Sempre 

estivemos fortemente comprometidos com boas práticas de governança corporativa, 
em consonância com os princípios adotados por nosso controlador, listado nas bolsas 
de Lisboa e Nova York. Além disso, implementamos recentemente uma bem 
sucedida reestruturação societária, pautada pelo respeito aos direitos dos acionistas 
minoritários das nossas distribuidoras, que tiveram a oportunidade de migrar para a 
Energias do Brasil, o que permitirá maior liquidez às suas ações. Em 13 de junho de 
2005, celebramos o Contrato de Participação no Novo Mercado com a BOVESPA. 
Esse contrato entrará em vigor na data de publicação do Anúncio de Início da Oferta. 
A partir da data de entrada em vigor do Contrato de Participação no Novo Mercado, 
estaremos registrados no Novo Mercado, segmento especial de negociação de ações 
da BOVESPA, que exige os mais altos padrões de governança corporativa. 

 
 

PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS 
 
O nosso principal objetivo é criar valor para os nossos acionistas, por meio do crescimento 
sustentado nos mercados de geração, distribuição e comercialização de energia elétrica no 
Brasil. Para alcançar esse objetivo, temos como principais estratégias: 
 

• Ampliar a Atuação na Geração. Acreditamos que nossa vasta experiência na 
construção e no gerenciamento de grandes projetos hidrelétricos nos coloca em uma 
posição estratégica para aproveitar oportunidades no segmento de geração. 
Adicionalmente, a capitalização da nossa dívida com a EDP ISL, controlada pela 
Energias de Portugal, no valor total de R$670,0 milhões, somada aos recursos a serem 
obtidos por meio da presente Oferta, contribuirá para fortalecer significativamente a 
nossa estrutura de capital, posicionando-nos de forma competitiva para explorar 
novos projetos de geração. Acreditamos que as principais oportunidades de 
crescimento no segmento estarão (a) na participação em leilões de novos 
aproveitamentos hidrelétricos, com início previsto para 2005, de acordo com 
indicações do Ministério de Minas e Energia, e (b) na aquisição de ativos de energia 
hidrelétrica já existentes. Poderemos explorar essas oportunidades em parceria com 
empresas com grande experiência no mercado brasileiro, à semelhança do projeto de 
Peixe Angical. Acreditamos que o direcionamento de nossos novos investimentos 
para o segmento de geração trará maior equilíbrio ao nosso portfolio de ativos. 

 
• Aumentar a Eficiência Operacional. Implementamos recentemente uma 

reestruturação societária que nos permitirá iniciar um intenso processo de integração 
das nossas atividades de distribuição. Acreditamos que esse processo resultará em 
maior eficiência operacional e na redução significativa de nossos custos operacionais 
e administrativos, principalmente em virtude (a) da unificação da gestão financeira da 
Bandeirante, Escelsa e Enersul, com a otimização da estrutura de capital, reduzindo 
custos financeiros; (b) da padronização e aumento de escala na aquisição de materiais, 
equipamento e serviços; e (c) do compartilhamento de serviços administrativos e 
terceirizados, tais como serviços de call centers e de informática.  
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• Atuar Ativamente no Segmento de Comercialização. Estamos ativamente engajados 
na comercialização de energia, como resposta estratégica ao desenvolvimento de um 
mercado de “consumidores livres” no Brasil. Pretendemos fidelizar clientes 
localizados dentro e fora das nossas áreas de distribuição que optem pela condição de 
“clientes livres”, fornecendo-lhes energia por meio da nossa comercializadora de 
energia, a Enertrade, e assessorando-os em soluções às suas necessidades na área 
energética. O negócio de comercialização caracteriza-se por ter baixo custo fixo e 
oferecer oportunidades de geração de lucro nas margens de comercialização. Com a 
Enertrade, garantimos a nossa participação no desenvolvimento desse mercado no 
Brasil. 

 
• Consolidar Nossa Posição Como um Player Relevante do Setor Elétrico. 

Pretendemos nos posicionar como um participante central no desenvolvimento do 
setor elétrico, identificando as melhores oportunidades de negócios nos segmentos em 
que atuamos, de maneira sempre consistente com o nosso planejamento estratégico e 
obedecendo a rigorosos critérios de retorno sobre o investimento.  

 
 
ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO 
 
O segmento de distribuição concentra as principais atividades do nosso Grupo, representando 
89,0% da nossa receita líquida total (antes de eliminações). Temos forte presença nos Estados 
de São Paulo, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, onde atuamos por meio de nossas 
distribuidoras, Bandeirante, Escelsa e Enersul, respectivamente. A tabela abaixo contém os 
principais indicadores de nossas distribuidoras em 2004: 
 

 Bandeirante Escelsa Enersul Total 
Receita Total Líquida (em R$ 
milhões) 

1.833 1.024 701 3.558 

Energia Distribuída (em GWh) 12.189 7.178 3.028 22.396 
Municípios Atendidos 28 70 73 171 
Clientes (em milhão) 1,3 1,0 0,6 2,9 
Área Total (em mil km2) 9,6  41,4 328,0 379,0 
Habitantes (em milhões) 4,4 3,1 2,1 9,6 

 
 
Bandeirante 

 
A Bandeirante conta atualmente com uma base de 1,3 milhão de clientes, atendendo a uma 
população de cerca de 4,4 milhões de habitantes, em 28 municípios localizados nas regiões do 
Alto Tietê e Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo, uma área de 9,6 mil km2.  
 
Sua área de concessão localiza-se numa região altamente desenvolvida em infra-estrutura, 
escoamento da produção e ambiente empresarial dinâmico, com, aproximadamente, 8,5 mil 
indústrias e mais de 83 mil estabelecimentos comerciais, compreendendo os mais variados 
ramos de negócios. 

 
Em 2004, a Bandeirante consolidou um programa de modernização iniciado em 2002, 
denominado “Programa Integrado de Modernização”. O referido programa contribui no 
aumento de eficiência, agilidade e flexibilidade operacionais da Bandeirante, bem como na 
redução de custos, melhora na qualidade dos serviços prestados aos clientes e sustentabilidade 
dos resultados. O Programa Integrado de Modernização compreende a implantação do 
Sistema de Comando e Controle - SCC, do projeto de Automação das Redes de Distribuição, 
do Sistema de Informações Técnicas - SIT e do Sistema de Gestão Comercial - CCS. A 
Bandeirante investiu um total de R$144,2 milhões no Programa Integrado de Modernização, 
sendo R$30,5 milhões em 2002, R$71,2 milhões em 2003, e R$42,5 milhões em 2004.  



 
 
 

 158

 
O SCC, cuja conclusão está prevista para este ano, permite, a partir do Centro de Operação do 
Sistema - COS, telecomandar equipamentos, monitorar e sinalizar, em tempo real, qualquer 
evento que ocorra na rede elétrica, reduzindo o tempo dos desligamentos e de atendimento 
aos clientes. Com relação ao projeto de automação das redes de distribuição, que consiste no 
telecomando e telesupervisão de religadoras automáticas a partir do COS, através de 
comunicação celular, foram instaladas mais 100 unidades, totalizando 210 equipamentos 
telecomandados. 
 
Por conta dos avanços proporcionados pelo Programa Integrado de Modernização, a 
Bandeirante recebeu o prêmio “As Empresas mais Ligadas do País” de 2000 a 2004, da 
Revista Info-Exame, que a considerou entre as cem empresas mais avançadas em tecnologia 
da informação no Brasil e a terceira colocada no setor de serviços públicos. Entre as 
concessionárias distribuidoras de energia elétrica, a Bandeirante foi a única a figurar na 
relação de 2004 da referida revista. 

 
Escelsa 

 
A Escelsa distribui energia elétrica no Estado do Espírito Santo. A empresa possui 
aproximadamente 1 milhão de clientes e atende uma população de cerca de 3,1 milhões de 
habitantes, em 70 municípios distribuídos por todo o Estado do Espírito Santo, numa área de 
41,4 mil km2, que representa aproximadamente 90% da área total do Estado. Atualmente, a 
Escelsa está em processo de implementação do Programa Integrado de Modernização. 
 

Enersul 
 
A Enersul distribui energia elétrica no Estado do Mato Grosso do Sul. A empresa conta com 
cerca de 640 mil clientes e atende uma população de cerca de 2,1 milhões de habitantes, em 
73 municípios distribuídos por todo o Estado do Mato Grosso do Sul, numa área de 328 mil 
km2 que representa aproximadamente 92% da área total do Estado. Atualmente, a Enersul está 
em processo de implementação do Programa Integrado de Modernização. 
 

Balanço Energético 
 
A seguir apresentamos o balanço energético consolidado do ano de 2004 das nossas 
distribuidoras relativo aos volumes, em MWh, com suas entradas e saídas de energia, assim 
como a perda decorrente do processo. 
 

Geração Própria (asseg) Suprimento
1.465.559 316.764

Contratos Iniciais Perdas Transmissão
9.606.901 482.195 Fornecimento0

Contratos Bilaterais Perdas de Itaipu 16.973.507
2.915.070 170.524

Itaipu Vendas C.Prazo Perdas e Diferenças
6.615.579 95.200 2.907.407

C. Prazo + Outras Ajustes C.Prazo 
416.920 74.433 Energia em Trânsito5.104.284

Energia em Trânsito 5.104.284
5.104.284

26.124.313 822.351 0
Total

822.351
Total

26.124.313
Total

25.301.962

20,2%

67,1%

11,5%

19,5%

1,6%

25,3%

36,8%

5,6% 1,3%

11,2%

 = ( - )

 
 
No gráfico acima, dos nossos requerimentos de energia (entradas de energia): 
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• “Geração Própria” significa a energia assegurada dos ativos de geração de titularidade 
das nossas distribuidoras; 

 
• “Contratos Iniciais” significa contratos de compra e venda de energia celebrados entre 

concessionárias de geração e de distribuição, durante o período de transição (1998-
2005) para o mercado de energia livre e competitivo estabelecido. Nos Contratos 
Iniciais, as tarifas fixadas entre as geradoras e as respectivas distribuidoras, deveriam 
ser homologadas pela ANEEL;  

 
• “Contratos Bilaterais” significa contratos em que os preços e condições de energia 

comprada são livremente negociados entre as partes;  
 

•  “Itaipu” significa energia comprada da usina hidrelétrica de Itaipu, usina detida em 
partes iguais pelo Brasil e pelo Paraguai; 

 
• “Contratos de Curto Prazo” significa contratos de compra de energia com prazo de 

até 6 meses; e 
 

• “Energia em Trânsito” significa a energia que os consumidores livres adquirem de 
outros supridores e que transitam pela rede de nossas distribuidoras. A energia em 
trânsito se repete no item de entradas e saídas tendo em vista que ela representa 
apenas o uso da rede de distribuição, não fazendo parte do faturamento das nossas 
distribuidoras. 

 
Na parte de saídas de energia: 
 

• “Suprimento” significa pequenos intercâmbios de energia vendida por nossas 
distribuidoras a outras concessionárias de distribuição; 

 
• “Fornecimento” significa a distribuição ao mercado; e 

 
• “Perdas e diferenças” significam as perdas de energia ocorridas no sistema de 

distribuição e as diferenças entre ciclos de faturamento. 
 

Compras de Energia Elétrica para a Distribuição 
 
Nossas distribuidoras compraram, no ano de 2004, 19.554 GWh, um volume 4,8% inferior ao 
adquirido em 2003, que foi de 20.535 GWh. Esta redução explica-se pela migração de 
clientes para o mercado livre (vide Seção “O Setor de Energia Elétrica no Brasil”). Nossos 
contratos de compra de energia elétrica são regidos pela regulamentação da ANEEL. 
 
A tabela a seguir apresenta as nossas fontes de suprimento de energia nos períodos indicados, 
em MWh1. 
 

Contratos 2004 2003 2002 
Itaipu 6.615.579 6.616.588 6.736.953 
Bilaterais de Geração Distribuída 218.626 109.754 102.814 

Paraíso (CESA) 109.475 1.096 0 
Costa Rica 84.556 88.922 90.334 
Viçosa (CESA) 24.595 19.736 12.479 

Bilaterais de UHE / Enertrade  2.506.599 571.712 147.189 
UHE Lajeado/ Enertrade 2.243.079 571.712 98.601 
Outros Bilaterais de UHE 263.520 0 48.587 

Bilaterais – Leilão 189.845 0 0 
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Contratos Iniciais 9.606.901 12.912.548 17.498.309 
Furnas 4.245.610 6.592.355 8.891.500 
CESP 2.495.624 2.353.211 3.232.684 
Copel/Tractbel 1.238.544 1.852.740 2.467.692 
Emae 649.807 528.136 726.377 
Tietê 536.286 871.743 1.198.960 
Paranapanema 418.851 680.850 936.414 
Outros Contratos Iniciais  22.178 33.512 44.682 

Contratos de curto prazo 416.920 324.110 3.498 

SUBTOTAL 19.554.475 20.534.711 24.488.763 
Geração Própria - Geração Distribuída 244.583 169.853 238.164 
Geração Própria - UHEs 1.220.976 1.217.640 1.155.444 

TOTAL 21.020.029 21.922.204 25.882.371 
1 As diferenças entre as entradas de energia apresentadas anteriormente no balanço energético e 
o volume dos contratos nesta tabela são devidas à parcela da energia em trânsito. 

 
 Itaipu 
 
As distribuidoras do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, incluindo as nossas distribuidoras, são 
obrigadas a comprar energia de Itaipu a tarifas com base no Dólar, de forma a custear as 
despesas operacionais de Itaipu e os pagamentos de principal e juros sobre os empréstimos em 
Dólares tomados por Itaipu, bem como o custo de transmissão dessa energia ao Sistema 
Interligado. Dessa forma, as flutuações da taxa de câmbio do Dólar para o real afetam o custo, 
em termos reais, da energia elétrica que as distribuidoras são obrigadas a comprar de Itaipu. 
Alterações no preço da energia gerada por Itaipu estão, entretanto, sujeitas ao mecanismo de 
ressarcimento das variações dos custos da Parcela A, conforme discutido no item “Índice para 
Repasse de Energia Fornecida por Itaipu” da Seção "O Setor de Energia Elétrica no Brasil”. 
Em 2002, 2003 e 2004, nossas distribuidoras tiveram uma despesa com Furnas/Eletrobrás de 
R$647,8 milhões, R$612,1 milhões e R$591,5 milhões, respectivamente, pelo suprimento de 
energia elétrica de Itaipu.  
 

Outros Fornecedores 
 

• Contratos bilaterais de geração distribuída e bilaterais de UHE. Nossas 
distribuidoras contrataram (i) 219 GWh, por meio de contratos bilaterais de geração 
distribuída, que são contratos celebrados com pequenas usinas (potência até 30 MW); 
e (ii) 2.507 GWh, por meio de contratos bilaterais de usinas hidrelétricas (potência 
acima de 30 MW), para atender o crescimento do mercado e a gradual diminuição dos 
montantes dos Contratos Iniciais. 

 
• Bilaterais – Leilão. Adquirimos 190 GWh do nosso suprimento de energia em leilões 

de transição para o Novo Modelo destinados às distribuidoras de energia elétrica até o 
fim de 2004. 

 
• Contratos Iniciais. Adquirimos, em 2004, 9.607 GWh para suprimento de energia às 

nossas distribuidoras por meio dos Contratos Iniciais que serão extintos neste ano. 
 

• Contratos de curto prazo. Contratos de compra de energia elétrica com prazo de até 
6 meses. Tendo em vista a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, a utilização desses 
contratos tende a diminuir, uma vez que as distribuidoras deverão ter 100% de sua 
demanda contratada. Além disso, o Novo Modelo permite o repasse para a tarifa de 
até 3% de sobrecontratação do fornecimento da distribuidora para o ano.  
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• Geração Própria: Nossa geração própria corresponde ao somatório dos valores da 
energia assegurada dos empreendimentos de titularidade das nossas distribuidoras, 
totalizando 1.466 GWh do suprimento de energia fornecidos às nossas distribuidoras 
em 2004.   
 
Compra de Serviços de Transmissão de Energia 
 

Em 2004 e em 2003, pagamos os montantes de R$421,2 milhões e R$331,1 milhões, 
respectivamente, pelo uso da rede de transmissão, incluindo a Rede Básica, conexão e 
transmissão de energia elétrica de alta tensão de Itaipu a taxas estabelecidas pela ANEEL. 

 
Clientes 

 
A prestação do serviço de distribuição de energia elétrica compreende o atendimento de um 
mercado que se divide em clientes cativos, os quais adquirem a energia suprida pela 
distribuidora conjuntamente com o serviço de uso da rede, e os clientes de serviço de rede, os 
quais adquirem exclusivamente o serviço de uso da rede de distribuição e escolhem outro 
supridor de energia.  Os clientes cativos das nossas distribuidoras são classificados em cinco 
classes de consumo principais: industriais, residenciais, comerciais, rurais e outros (os quais 
incluem instituições governamentais e de serviços públicos). 
  

• Clientes residenciais. Em 2004, os clientes residenciais responderam por 25,9% do 
volume total de energia vendida da Bandeirante, 22,4% da Escelsa e 32,2% da 
Enersul. 

 
• Clientes industriais. Em 2004, os clientes industriais responderam por 49,4% do 

volume total de energia vendida pela Bandeirante, 47,0% da energia vendida pela 
Escelsa e 20,5% da energia vendida pela Enersul. Parte dos consumidores 
caracterizados como potencialmente livres optou pela condição de “clientes livres” 
(vide Seção “O Setor de Energia Elétrica no Brasil – Ambiente de Contratação 
Livre”), sendo que, dentre estes, alguns investiram na autoprodução de energia, o que 
explica a diminuição do volume de energia vendida a clientes industriais entre os 
anos de 2002 e 2004. Dentre os clientes industriais das nossas distribuidoras, 61 são 
clientes potencialmente livres, que responderam por 10,5% do volume total de 
energia distribuída pelas nossas distribuidoras.  

 
• Clientes comerciais. Em 2004, os clientes comerciais responderam por 14,0% do 

volume total de energia vendida pela Bandeirante, 14,6% pela Escelsa e 20,6% pela e 
Enersul. 
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Análise de Mercado 

 
A tabela abaixo apresenta, de forma consolidada, o número de clientes, volume de energia 
vendida e distribuída (MWh) e a receita bruta por classe de consumo de clientes finais para o 
período de 2002 a 2004. 
 

Clientes Receita Clientes Receita Clientes Receita
Faturados Operacional Faturados Operacional Faturados Operacional

unid. GWh R$ mil unid. GWh R$ mil unid. GWh R$ mil
Bandeirante

Residencial 1.164.452      2.283             864.622           1.133.687     2.132      719.416           1.114.444      2.115      558.657           
Industrial 8.406             4.355             834.811           8.625            5.227      842.831           8.654             5.991      798.659           
Comercial 83.365           1.235             380.442           81.250          1.180      324.885           80.449           1.130      268.119           
Rural 7.906             86                  15.253             7.791            85           12.847             7.689             84           11.216             
Outros 8.400             853                184.217           7.753            916         169.332           7.215             841         135.650           
Total Forn. Fat. Clientes Finais 1.272.529      8.812             2.279.346        1.239.106     9.540      2.069.311        1.218.451      10.160    1.772.302        
Suprimento Convencional
Energia em Trânsito 3.374             1.837      753         
Consumo Próprio 105                2                    118               4             108                5             

Total Energia Distribuída 1.272.634      12.189           2.279.346        1.239.224     11.381    2.069.311        1.218.559      10.919    1.772.302        
Escelsa

Residencial 774.805         1.192             431.270           764.264        1.195      390.586           756.409         1.134      329.317           
Industrial 10.611           2.498             435.089           10.633          2.745      384.060           11.069           3.290      405.458           
Comercial 86.179           775                247.909           85.465          754         217.399           84.460           839         193.024           
Rural 102.594         346                59.868             98.947          385         60.289             93.372           315         44.116             
Outros 8.843             500                108.482           8.704            492         96.489             8.899             459         77.523             
Total Forn. Fat. Clientes Finais 983.032         5.311             1.282.619        968.013        5.571      1.148.823        954.209         6.037      1.049.438        
Suprimento Convencional 305                318         318         
Energia em Trânsito 1.552             1.287      134         
Consumo Próprio 141                10                  150               11           170                10           

Total Energia Distribuída 983.173         7.178             1.282.619        968.163        7.187      1.148.823        954.379         6.498      1.049.438        
Enersul

Residencial 525.497         912                327.819           503.544        872         265.152           489.211         862         211.915           
Industrial 4.430             580                128.401           4.451            654         113.775           4.686             671         90.427             
Comercial 54.620           585                191.840           53.279          547         153.923           52.354           527         118.029           
Rural 48.165           308                62.782             45.839          291         49.452             43.882           276         37.081             
Outros 6.862             448                99.370             6.532            415         73.501             6.251             385         58.899             
Total Forn. Fat. Clientes Finais 639.574         2.832             810.212           613.645        2.780      655.804           596.384         2.722      516.352           
Suprimento Convencional 12                  30           26           
Energia em Trânsito 178                41           -         
Consumo Próprio 177                6                    184               6             182                7             

Total Energia Distribuída 639.751         3.028             810.212           613.829        2.857      655.804           596.566         2.754      516.352           
Grupo EDP

Residencial 2.464.754      4.387             1.623.712        2.401.495     4.200      1.375.154        2.360.064      4.111      1.099.889        
Industrial 23.447           7.433             1.398.302        23.709          8.626      1.340.667        24.409           9.952      1.294.544        
Comercial 224.164         2.595             820.191           219.994        2.481      696.208           217.263         2.496      579.173           
Rural 158.665         739                137.903           152.577        761         122.588           144.943         675         92.413             
Outros 24.105           1.802             392.069           22.989          1.822      339.322           22.365           1.684      272.073           
Total Forn. Fat. Clientes Finais 2.895.135      16.956           4.372.177        2.820.764     17.890    3.873.938        2.769.044      18.919    3.338.092        
Suprimento Convencional -                317                -                   -                348         -                   -                344         -                   
Energia em Trânsito -                5.104             -                   -                3.167      -                   -                887         -                   
Consumo Próprio 423                19                  -                   452               21           -                   460                22           -                   

Total Energia Distribuída 2.895.558      22.396           4.372.177        2.821.216     21.426    3.873.938        2.769.504      20.171    3.338.092        

2003 2002

Volume Volume Volume

2004

 
Nota: o ano de 2002 corresponde a consolidação integral 
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A tabela abaixo apresenta, de forma consolidada, o número de clientes, volume de energia 
vendida e distribuída (MWh) e a receita bruta por classe de consumo de clientes finais para os 
trimestres encerrados em 31 de março de 2005 e 31 de março de 2004. 
 

Clientes Receita Clientes Receita
Faturados Operacional Faturados Operacional

unid. GWh R$ mil unid. GWh R$ mil
Bandeirante

Residencial 1.175.377     551            223.844 1.149.039     607            225.133
Industrial 8.467            932            200.895 8.688            1.127         203.616
Comercial 83.299          319            104.233 84.298          346            106.477
Rural 7.944            21              3.931 7.630            22              3.840
Outros 8.112            183            44.379 7.757            227            46.952
Total Forn. Fat. Clientes Finais 1.283.199     2.007         577.282 1.257.412     2.328         586.018
Suprimento Convencional
Energia em Trânsito 990            620            
Consumo Próprio 113            1                103            1                

Total Energia Distribuída 1.283.312     2.997            -                   1.257.515     2.948            -                   
Escelsa

Residencial 782.237     338            123.865        773.482     323            116.476        
Industrial 10.612       547            102.542        10.724       617            100.423        
Comercial 86.546       217            71.352          86.269       206            64.342          
Rural 103.729     84              14.588          99.862       79              13.927          
Outros 8.878         130            28.567          8.773         126            26.717          
Total Forn. Fat. Clientes Finais 992.002     1.316         340.914        979.110     1.352         321.884        
Suprimento Convencional 73              76              
Energia em Trânsito 485            374            
Consumo Próprio 148            2                148            3                

Total Energia Distribuída 992.150        1.876            340.914           979.258        1.804            321.884           
Enersul

Residencial 529.425     246            95.274          507.994     239            79.217          
Industrial 4.391         113            26.828          4.455         136            26.787          
Comercial 54.709       158            55.388          53.332       149            45.200          
Rural 51.481       79              17.430          46.211       84              14.946          
Outros 7.012         109            27.543          6.590         109            22.547          
Total Forn. Fat. Clientes Finais 647.018     705            222.463        618.582     718            188.697        
Suprimento Convencional 1                   6                
Energia em Trânsito 87              40              
Consumo Próprio 179            2                181            2                

Total Energia Distribuída 647.197        795               222.463           618.763        766               188.697           
Grupo EDP

Residencial 2.487.039     1.136            442.983           2.430.515     1.169            420.825           
Industrial 23.470          1.593            330.265           23.867          1.880            330.826           
Comercial 224.554        695               230.973           223.899        701               216.019           
Rural 163.154        183               35.949             153.703        185               32.713             
Outros 24.002          422               100.489           23.120          462               96.216             
Total Forn. Fat. Clientes Finais 2.922.219     4.028            1.140.660        2.855.104     4.397            1.096.599        
Suprimento Convencional -                73                 -                   -                82                 -                   
Energia em Trânsito -                1.562            -                   -                1.034            -                   
Consumo Próprio 440               5                   -                   432               5                   -                   

Total Energia Distribuída 2.922.659     5.669            1.140.660        2.855.536     5.518            1.096.599        

1º trim 2005 1º trim 2004

Volume Volume

 
 
A atividade das nossas distribuidoras no ano de 2004 foi caracterizada por um incremento de 
2,6% no número de clientes e de 4,5% no volume global de energia distribuída (soma dos 
volumes de energia vendida a clientes finais ou outros distribuidores e dos volumes de energia 
transitada nas redes de distribuição para consumo de clientes do mercado livre ou para ser 
entregue a outras concessionárias). Essa evolução de energia distribuída traduz a ocorrência 
de um período de recuperação econômica, com impacto extensivo também aos consumos 
residenciais, sobretudo no segundo semestre de 2004. 
 
Verificou-se, no entanto, que os impactos provenientes dessa situação não se fizeram sentir de 
forma homogênea nas áreas de concessão das nossas distribuidoras: 
 

• Na área da Bandeirante, verificou-se um incremento de 2,7% no número de clientes e 
de 7,1% no volume de energia distribuída. 
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• Na área de atuação da Escelsa, o Estado do Espírito Santo, houve um incremento de 
1,6% no número de clientes e manutenção no volume de energia distribuída, apesar 
do fato de grandes clientes terem implementado soluções de autoprodução. 

 
• Na área de atuação da Enersul, o Estado do Mato Grosso do Sul, com particular 

expressão do agronegócio, houve incremento de 4,2% no número de clientes e de 
6,0% no volume de energia distribuída. 

 
As características peculiares das estruturas de mercado com perfil fortemente industrial na 
Bandeirante e Escelsa, bem como as dinâmicas diferenciadas da economia de cada uma das 
regiões atendidas, explicam as variações apresentadas. Tais segmentos industriais possuem 
composição diferenciada, sendo que na Escelsa predomina a siderurgia e na Bandeirante há 
uma larga diversidade.  
 
Os gráficos a seguir apresentam dados comparativos, por segmento, do volume de energia 
distribuído pelas nossas distribuidoras. 
 

 
 

Volume de Energia Distribuída - GWh

Mercado 2002 2003 2004
Residencial 4.111 4.200 4.387
Industrial 9.952 8.626 7.433
Comercial 2.496 2.481 2.595
Outros 2.381 2.604 2.560
Sumprimento Convencional 344 348 317
Energia em Trânsito 887 3.167 5.104

20.171 21.426 22.396

Total

Volume de Energia Distribuída por Segmento (GWh)

2.496 2.381
344 887

4.200

8.626

2.481 2.604
348
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21.426

4.387

7.433

2.595
317

5.104

20.171

9.952

4.111

22.396

2.560

Residencial Industrial Comercial Outros Sumprimento
Convencional

Energia em Trânsito

2002

2003

2004
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O gráfico a seguir apresenta dados comparativos do volume de energia distribuída por cada 
uma de nossas distribuidoras. 
 

 
Atendimento ao Cliente 

 
O relacionamento com os clientes se dá por diversos canais de comunicação: Postos de 
Atendimento Comercial (“PAC”) que são postos de atendimento pessoal ao cliente, 
localizados nos vários municípios servidos por nossas distribuidoras; centrais de chamada 
(call centers), que se divide em dois segmentos, Comercial e Emergência; telefone exclusivo; 
Internet; gestores de conta para grandes clientes, entre outros. 
 
Possuímos centrais de chamada localizadas em São Paulo (Bandeirante), Vitória (Escelsa) e 
Campo Grande (Enersul). Os clientes finais podem utilizar um número para acessar 
gratuitamente a central de chamadas e obter informações sobre suas contas ou informar 
problemas na prestação do serviço.  
 
Anualmente, todos os segmentos de consumidores das nossas distribuidoras têm sua 
satisfação medida em pesquisas internas. Com referidas pesquisas é possível verificar, 
segundo a ótica dos clientes, quais os pontos críticos que nossas distribuidoras precisam 
priorizar para aperfeiçoar o atendimento.  
 
Além disso, há estudos externos realizados por empresas contratadas pela ANEEL que 
avaliam a satisfação do consumidor, produzindo o Índice ANEEL de Satisfação do 
Consumidor (“IASC”), bem como estudos realizados pela Abradee. A Enersul conquistou os 
prêmios de “Melhor Distribuidora da Região Centro-Oeste” de acordo com o IASC e “Melhor 
Distribuidora das Regiões Norte e Centro-Oeste”, por 3 anos consecutivos, concedido pela 
Abradee. 
 

Indicadores de Produtividade (Consumidores por Empregado) 
 
As nossas distribuidoras apresentaram a seguinte evolução no indicador consumidores por 
empregado desde 1998, fruto de sua alta eficiência operacional. 

2002 2003 2004
Bandeirante 10.919    11.381              12.189         
Escelsa 6.498      7.187                7.178           
Enersul 2.754      2.857                3.028           
Total 20.171    21.426              22.396         

Volume de Energia Distribuída por Empresa  (GWh)

10.919

6.498

2.754

11.381

7.187

2.857

12.189

7.178

3.028

22.396
20.171

21.426

Bandeirante Escelsa Enersul Total

2002
2003
2004
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Sistema de Distribuição 
 

Descrição 
 
Nossas distribuidoras possuem uma ampla rede de distribuição, composta predominantemente 
por linhas de transmissão aéreas e subestações com níveis de tensão variados. Os 
consumidores são classificados por nível de tensão, com base na carga instalada e/ou 
demanda contratada. Grandes consumidores industriais e comerciais recebem energia elétrica 
em níveis de tensão elevados (até 138 kV), enquanto consumidores industriais e comerciais 
menores e residenciais recebem energia elétrica em níveis de tensão mais baixos (iguais ou 
inferiores a 69 kV). 
 
O quadro a seguir apresenta a evolução dos principais componentes do nosso sistema de 
distribuição para os períodos indicados. 
 

Indicadores do Sistema de Distribuição  2004 2003 2002 
km de Linha de Distribuição/Transmissão 
(maior ou igual a 69 kv) 

8.996 9.049 11.062 

km de Média Tensão (entre 1 kv e 69 kv) 77.248 73.269 70.323 
km de Baixa Tensão (menor ou igual a 1 kv) 30.593 28.818 27.493 
Nº de Postes de Rede de Distribuição 1.410.071 1.375.240 1.332.054 
Nº de Transformadores de Distribuição 112.779 107.448 103.172 
Urbano 72.067 69.299 66.256 
Rural 40.673 38.110 36.878 
Subterrâneos 39 39 38 

 
As linhas de transmissão que utilizamos ocupam áreas de nossa propriedade que foram 
adquiridas ou desapropriadas, bem como áreas nas quais detemos apenas o direito de 
passagem (mediante indenização). Certas faixas de transmissão são compartilhadas com 
outras sociedades transmissoras de energia elétrica. A escolha de uma determinada faixa de 
transmissão depende de critérios técnicos e é seguida de negociação com os respectivos 
proprietários. 
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Geralmente temos direito de passagem por vias públicas sem ônus, no entanto, precisamos 
pagar indenização quando utilizamos vias particulares. Tendo em vista o interesse público no 
desenvolvimento dos serviços de energia elétrica, não encontramos grandes dificuldades na 
instalação de novas linhas de média e baixa tensão. 

 
Indicadores de Qualidade 

 
O nível de qualidade e eficiência do sistema de distribuição de uma concessionária de 
distribuição de energia elétrica é demonstrado pelos índices de DEC (duração média das 
interrupções, medido em horas por consumidor por ano) e FEC (freqüência das interrupções, 
medido em número de interrupções por consumidor por ano). As metas de DEC e FEC a 
serem observadas pelas concessionárias são definidas pela ANEEL e publicadas na conta do 
consumidor.  
 
No ano de 2004, em conseqüência de investimentos realizados nas redes, na modernização e 
na automação do sistema elétrico, além da criteriosa utilização de recursos na gestão e 
manutenção das nossas distribuidoras, os índices DEC e FEC das nossas distribuidoras 
apresentaram melhoras significativas em relação ao ano anterior, deixando essas empresas em 
situação confortável quanto ao cumprimento dos padrões estabelecidos para aquele período. O 
gráfico abaixo mostra a duração e a freqüência das interrupções na rede de distribuição das 
nossas distribuidoras para os períodos indicados: 

 

DEC

10,37
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11,48
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FEC
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É importante ressaltar que a evolução desfavorável dos indicadores relativos à Escelsa se deve 
aos impactos de duas interrupções no sistema de transmissão que fornece energia à empresa. 
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Perdas de Energia 
 
Os resultados financeiros das nossas distribuidoras são afetados por perdas de energia elétrica, 
uma vez que essa energia poderia de outra forma ter sido distribuída a consumidores finais ou 
outras concessionárias, reduzindo as necessidades de compra de energia para revenda. As 
perdas de energia estão divididas em duas categorias básicas: perdas técnicas, que são 
inerentes ao fluxo de energia elétrica através do sistema de distribuição e, perdas comerciais, 
que são as que resultam de conexões ilegais e fraudes.  
 
Cabe salientar que as perdas técnicas são intrínsecas ao transporte de energia, podendo 
ocorrer tanto na transmissão quanto na distribuição de energia, na medida em que estão 
associadas à dissipação da energia ocorrida na rede elétrica. Portanto, trata-se de quantidade 
de energia não consumida pelos clientes.  
 
As perdas comerciais consistem na quantidade de energia efetivamente consumida pelos 
clientes, mas não convertida em receita de vendas de energia, em decorrência de ligações 
clandestinas, medidores fraudados ou medidores defeituosos, entre outros. 
 
As perdas médias totais das nossas distribuidoras em 2004 foram de 11,5%. Em 2004, o 
aumento das perdas decorreu da mudança do critério de medição das perdas técnicas adotado 
pela ANEEL, do aumento de furtos de energia elétrica, bem como do aperfeiçoamento do 
tratamento das informações proporcionado pelo sistema comercial das nossas distribuidoras. 
A tabela abaixo apresenta dados relacionados às perdas técnicas e comerciais das nossas 
distribuidoras e as perdas médias do Setor nos últimos 3 anos: 
 
 

Distribuidora 2004 2003 2002 
Bandeirante  % % % 
  Técnica 7,5 6,8 6,5 
  Comercial 1,7 1,3 1,0 
  Total 9,2 8,1 7,5 
Escelsa       
  Técnica 7,4 6,8 6,7 
  Comercial 5,7 5,4 4,6 
  Total 13,1 12,2 11,3 
Enersul       
  Técnica 10,1 10,8 10,3 
  Comercial 6,0 4,9 5,5 
  Total 16,1 15,7 15,8 
Perdas Médias 
do Setor 

      

  Técnica Nd 6,8 7,3 
  Comercial Nd 7,1 6,8 
  Total Perdas 
Médias 

Nd 13,8 14,1 

 Nd: não disponível. 
 
Nossas distribuidoras vêm implementando investimentos em manutenção preventiva e 
melhoria de redes elétricas, envolvendo redes de distribuição, linhas de transmissão e 
subestações, permitindo, entre outros, manter as perdas técnicas dentro de limites adequados. 
 
A figura abaixo apresenta a evolução das perdas totais das nossas distribuidoras, ao longo do 
período de 2002 a 2004: 
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Em 2004, nossas distribuidoras tomaram uma série de medidas para minimizar suas perdas, as 
quais resumimos a seguir: 
 

• Bandeirante: (i) aumentou o número de equipes preparadas e dotadas de 
equipamentos especiais de detecção de fraude, tendo detectado 1.700 irregularidades 
no seu sistema; (ii) promoveu a regularização de áreas clandestinas, tendo 
regularizado 2.300 ligações; e (iii) substituiu 7.500 medidores defeituosos. 

 
• Escelsa: (i) procedeu à instalação de medidores blindados na rede de alta tensão, para 

identificar fraudes na medição em 72 unidades consumidoras; (ii) substituiu 135 
medidores convencionais por eletrônicos; (iii) promoveu 63.803 inspeções de 
varredura de fraudes em áreas de periferia; (iv) promoveu 30.623 inspeções dirigidas; 
(v) retirou 64.615 ligações clandestinas; (vi) substituiu 12.074 medidores com 
elevado índice de erro. 

 
• Enersul: (i) realizou 157.893 inspeções em clientes com histórico de fraudes, clientes 

com variações significativas de consumo e com denúncias de irregularidades, com 
recuperação de 19.536 MWh; e (ii) realizou diversas campanhas de combate à fraude, 
com o apoio da mídia.  

 
Tarifa de Distribuição 
 

Os mecanismos tarifários 
 
As nossas distribuidoras operam com tarifas reguladas e seus resultados dependem de atos 
regulatórios. Seus respectivos contratos de concessão definem reajustes anuais, revisões 
tarifárias periódicas e a possibilidade de revisões tarifárias extraordinárias.  
 
Na revisão tarifária periódica, a ANEEL determina a receita requerida por nossas 
distribuidoras, de forma a cobrir as denominadas Parcelas A e B. São componentes da Parcela 
A, os custos de compra de energia para seu mercado consumidor e respectivos encargos 
tarifários e, componentes da Parcela B, os custos de operação, os tributos, a depreciação e a 
remuneração do capital.  
 
Como a receita requerida de nossas distribuidoras é calculada em bases anuais, trata-se de 
estabelecer um fluxo de receita compatível com os custos econômicos da prestação do serviço 
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referenciados ao período de 12 meses subseqüentes à data da revisão tarifária. Se a receita 
requerida estimada para o ano em análise (ano-teste) for diferente da receita verificada da 
concessionária no mesmo período, calculada com base nas tarifas vigentes, nossas 
distribuidoras sofrem um reposicionamento em suas tarifas (Reposicionamento Tarifário – 
RT), de modo a igualar a receita requerida com a receita verificada. 
 
No caso de nossas distribuidoras, a revisão tarifária periódica ocorre de 3 em 3 anos para a 
Escelsa, de 4 em 4 anos para a Bandeirante e de 5 em 5 anos para a Enersul. Todavia, a 
receita de nossas distribuidoras pode sofrer impacto da inflação, de modo que o reajuste 
tarifário anual pretende oferecer às nossas distribuidoras a perspectiva de que, no período 
entre revisões, não ocorra este impacto inflacionário.  
 
Para tanto, quando do reajuste anual, sobre as Parcelas A e B aplica-se o Índice de Reajuste 
Tarifário (IRT), por meio do qual são reconhecidas variações de custos da Parcela A e 
variações do IGPM para a Parcela B, sendo que para esta última o valor do IRT é ajustado por 
um fator chamado de X, um componente que busca induzir as distribuidoras na busca da 
eficiência operacional (vide Seção “O Setor de Energia Elétrica no Brasil – Tarifas de 
Distribuição de Energia”). 
 
A partir de 2002, foi introduzido o instrumento CVA – Conta de Compensação de Variação 
de Valores de Itens da Parcela A, o qual complementa o IRT de forma a reconhecer variações 
positivas e negativas de determinados componentes de custos da Parcela A, com 
periodicidade inferior a um ano. O estabelecimento desse mecanismo foi para assegurar que 
as revisões tarifárias reflitam de uma maneira mais efetiva as alterações nos custos das 
concessionárias e também em um intervalo de tempo menor a partir da ocorrência da 
alteração. 
 
Para fechar os mecanismos tarifários previstos nos contratos de concessão, temos a revisão 
tarifária extraordinária que pode ser solicitada a qualquer tempo pelas concessionárias sempre 
que determinado evento caracterizado como gerado por fatores alheios ao controle da 
concessionária, inclusive alteração de tributos, provoque comprovado desequilíbrio 
econômico-financeiro da concessão. 
 
As revisões tarifárias extraordinárias são eventos raros com motivação associada a causas 
alheias à capacidade de gestão das companhias. Como exemplos tivemos (i) a ocorrência do 
reconhecimento de variações de custos por força da crise cambial de 1999 e (ii) a decretação 
de racionamento em 2001/2002, cujo entendimento para apuração de custos foi 
consubstanciado no Acordo Geral do Setor de 2001. Atualmente, ainda reside na tarifa reflexo 
do Acordo Geral do Setor, correspondente a acréscimos de 7,9% para clientes industriais, 
comerciais, do poder público e prestadores de serviços públicos, e de 2,9% para os demais 
clientes. Este impacto denominado Recomposição Tarifária Extraordinária (RTE), foi 
apropriado em 2002 e não constitui parte da base de cálculo dos processos tarifários 
subseqüentes e será excluído da tarifa após cumprir seus eventos em um prazo médio de 72 
meses. 
 

Reajustes e revisões aplicados às nossas distribuidoras 
 
Conforme mencionado, a ocorrência de revisões tarifárias periódicas respeita ciclos 
estipulados no contrato de concessão: a Bandeirante teve a sua primeira revisão em 2003 e as 
seguintes serão a cada 4 anos, a Escelsa já foi revisada em 3 ocasiões, 1998, 2001 e 2004, e 
estão previstas revisões a cada 3 anos; e a Enersul, revisada em 2003, será revisada a cada 5 
anos.  
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Nas revisões tarifárias de 2001 a 2004 constatou-se insuficiência no atendimento de 
determinados requisitos e as mesmas resultaram em índices de reposicionamento tarifários 
provisórios, até a validação do processo de revisão. A cada reajuste tarifário anual, 
subseqüente à revisão periódica, a provisoriedade era revista objetivando a eliminação das 
pendências e, desse modo, podiam surgir reconhecimentos tarifários complementares.  
 
Ainda assim, da perspectiva dos resultados das empresas assumiu-se, como aplicável, o índice 
de reposicionamento tarifário provisório e, nos casos de reconhecimentos posteriores para 
mais ou para menos, estes foram apropriados quando de sua deliberação pelo regulador. 
 
O quadro abaixo aponta as últimas alterações tarifárias anuais das nossas distribuidoras: 
 

2002 2003 2004  2005  
Distribuidora Reajuste Revisão Reajuste Revisão Reajuste  Reajuste 
Bandeirante 19,09% 14,68% - - 15,95%  a ocorrer 
Escelsa 15,97% - 17,30% 4,96% -  a ocorrer 
Enersul 12,25% 32,59% - - 17,02%  20,69% 

Obs.: (i) as datas de reajuste/revisão tarifária de nossas distribuidoras são 23 de outubro (Bandeirante), 07 de 
agosto (Escelsa) e 08 de abril (Enersul). 
(ii) os valores representam percentuais médios a serem aplicados às tarifas dos consumidores e nos reajustes 
posteriores às revisões provisórias incluem-se reconsiderações de revisões. 
(iii) os processos de revisão tarifária da Bandeirante (2003) e da Escelsa (2004) ainda são provisórios, 
diferentemente da revisão tarifária da Enersul (2003), tornado definitivo em 2004.  
(iv) nos índices de revisão e de reajuste estão inclusos eventuais valores referentes à CVA e outros ajustes 
financeiros. 
 
A seguir, discutimos brevemente os resultados das revisões/reajustes de nossas distribuidoras: 
 

Bandeirante 
 
Na revisão tarifária de 2003 da Bandeirante, o índice de reposicionamento calculado pela 
ANEEL foi de 18,08%, dos quais 14,68% foram imediatamente aplicados às tarifas e o 
restante diferido em 3 parcelas anuais. O parcelamento do reposicionamento tarifário consiste 
na aplicação em etapas do índice de reposicionamento, de forma a atenuar eventuais impactos 
sobre os consumidores de energia elétrica de nossas distribuidoras.  
 
Em 23 de outubro de 2004, a ANEEL, provisoriamente, decidiu reduzir a Base de 
Remuneração Regulatória (“BRR”) da Bandeirante, utilizada na revisão de 2003, de R$1,7 
bilhão para R$1,1 bilhão. A BRR é o parâmetro representativo do valor do ativo a serviço da 
concessão, utilizado com base do cálculo da remuneração das distribuidoras. Em função dessa 
alteração, o índice da revisão tarifária fixado em outubro de 2003 foi reduzido de 18,08% para 
10,51% e o parcelamento do reposicionamento tarifário tornou-se desnecessário. A 
Bandeirante decidiu, por prudência, reconhecer, no exercício de 2004, os efeitos dessas 
alterações, resultando numa redução de R$116 milhões na receita bruta. Neste valor está 
incluída a devolução da receita obtida entre outubro de 2003 e 2004 sob o índice de 
reposicionamento anteriormente aplicado (14,68%). 
 
O índice da revisão de 2003 permanece provisório, até que a ANEEL valide o Laudo de 
Avaliação da Base de Remuneração entregue pela Bandeirante. Há entendimentos para que a 
BRR seja validada ainda no segundo semestre de 2005.  
 
Com relação ao reajuste tarifário de 2004, para o período de outubro de 2004 a outubro de 
2005, a ANEEL estabeleceu um índice de cerca de 16,0%, dos quais 11,4% se referem ao 
reajuste contratual e 4,5% à CVA e outros. Esse índice foi calculado já considerando o efeito 
da redução provisória da BRR da Bandeirante. 
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Escelsa 
 
Em agosto de 2004, a ANEEL decidiu tornar definitivo o valor da BRR da Escelsa, utilizada 
na revisão de 2001, alterando-o de R$980 milhões para R$796,6 milhões. Com essa nova 
base, o índice de reajuste aplicado em 2001, de 19,9%, passou para 17,8%. Essa redução de 
percentual, aplicada às vendas ocorridas no período agosto de 2001 a agosto de 2004, resulta 
num efeito negativo de R$56,7 milhões, a ser apropriado na tarifa no período de 7 de agosto 
de 2004 a 6 de agosto de 2005, contribuindo com uma redução de 5,1% do índice aplicado em 
2004. A Escelsa refletiu o efeito dessa redução mediante registro contra sua receita bruta 
(R$47,0 milhões) e despesa financeira (R$9,7 milhões), em 2004. 
 
Assim, em agosto de 2004, o reposicionamento médio das tarifas da Escelsa foi de 
aproximadamente 5,0%, sendo 6,3% de índice de reposicionamento; 3,7% de adicional 
relativo à CVA e outros; e -5,1% para compensar os efeitos da redução da BRR de 2001.  
 
A Base de Remuneração Regulatória utilizada na revisão tarifária de 2004, da ordem de 
R$920,9 milhões, ainda é provisória, e a ANEEL deverá revê-la até o próximo reajuste. 
 

Enersul 
 
Em 2003, a revisão periódica da Enersul foi significativamente elevada, refletindo defasagens 
históricas até então não contempladas em outros reajustes tarifários. O índice de 
reposicionamento calculado pela ANEEL foi de 42,26%, dos quais 32,59% foram 
imediatamente aplicados às tarifas e o restante diferido em 4 parcelas anuais.  

 

Em abril de 2004, além do reajuste anual e do reconhecimento da primeira parcela diferida 
referente à  revisão de 2003, totalizando 17,02%, a ANEEL alterou o índice inicial da revisão 
tarifária de 2003 de 42,26% para 43,59%, e parcelas diferidas vincendas, em função de ajustes 
nos custos operacionais considerados para a Enersul. 
 
Finalmente, em abril de 2005, a ANEEL definiu todos os parâmetros da revisão de 2003 
(inclusive o valor da BRR, de R$751,9 milhões para R$781,5 milhões), resultando em nova 
alteração do índice de reposicionamento da revisão de 2003 de 43,59% para 50,81%, e 
parcelas diferidas vincendas. Assim, o reajuste tarifário do ano de 2005 totalizou o percentual 
médio de correção em cerca de 20,7%, sendo: (i) 14,8% referentes ao índice de reajuste 
tarifário básico; (ii) 2,5% da definição do valor final da revisão tarifária de 2003; (iii) 2,7% do 
repasse de parcelas da CVA; e (iv) 0,7% referente a ajustes financeiros. 
 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD 
 
Um consumidor que opte pelo mercado livre continua pagando a TUSD ao distribuidor local. 
Assim, a diminuição da arrecadação decorrente da saída do consumidor não impõe à 
distribuidora redução nas margens de lucro estabelecidas, uma vez que a remuneração dos 
investimentos está alocada na TUSD, parcela que permanece sendo auferida pela 
distribuidora, mesmo quando da opção do consumidor potencialmente livre por outro supridor 
de energia. A tabela abaixo apresenta a receita bruta devida ao uso da rede de nossas 
distribuidoras por consumidores livres e concessionárias (energia em trânsito por nossa rede). 
Para maiores informações vide Seção “O Setor de Energia Elétrica no Brasil – Tarifas pelo 
Uso dos Sistemas de Distribuição e Transmissão”. 
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Distribuidora R$ mil 
 2004 2003 2002 

Bandeirante      143.5        39.3        12.2 

Escelsa      116.7        51.7        17.0 

Enersul        12.3          2.6               0,1 

Total      272.5        93.6        29.3 

 
A receita dos serviços de uso de nossas redes evolui em mais de 190%. Tal performance 
ocorreu em função (i) do aumento do volume de energia distribuído a clientes livres, (ii) do 
número de clientes livres, e (iii) da reestruturação e reajuste da tarifa (TUSD). Esperamos que 
as receitas decorrentes da TUSD permaneçam apresentando uma evolução positiva, conforme 
a migração para o mercado livre continue exibindo crescimento favorável. 
 

Processamento do Faturamento e Inadimplência 
 

O procedimento que utilizamos para faturamento e cobrança da energia elétrica que 
fornecemos a nossos consumidores é determinado pela categoria do consumidor. As leituras de 
medidores e o faturamento ocorrem em intervalos de aproximadamente 30 dias, com exceção dos 
consumidores rurais, cuja leitura pode ser realizada em uma periodicidade de até 3 meses, 
observado que, caso o consumidor rural faça a autoleitura, a distribuidora deverá fazer leitura do 
medidor a cada 12 meses.  
 
As faturas de energia elétrica são preparadas com base na leitura de medidores ou no uso 
estimado e encaminhadas em aproximadamente 3 dias úteis após a leitura. O prazo de 
vencimento da fatura é de 5 dias úteis a contar da data da entrega da fatura, sendo esse prazo 
de 10 dias úteis para os consumidores classificados como Poder Público, Iluminação Pública, 
Serviço Público e Cooperativa de Eletrificação Rural. 
 
Na hipótese de inadimplência, uma notificação é encaminhada ao consumidor inadimplente, 
concedendo prazo para que o saldo devedor seja quitado. Essa notificação é enviada com fatura 
do mês seguinte, para consumidores atendidos em baixa tensão da Escelsa e Enersul e para os 
demais, a notificação é enviada 3 dias após o vencimento da fatura. Na Bandeirante o sistema de 
faturamento permite o envio da notificação após 5 dias do vencimento da fatura para todos os 
consumidores. Caso o pagamento não seja recebido em até 15 dias, o fornecimento de energia 
elétrica do consumidor inadimplente está sujeito à suspensão. 
 
Em 31 de dezembro de 2004, o índice de inadimplência em relação ao faturamento anual das 
nossas distribuidoras foi de 1,37% na Bandeirante, 1,36% na Escelsa e 1,80% na Enersul. 
Esses percentuais encontram-se entre os mais baixos do setor elétrico brasileiro.  
 

Programa de Sinergia 
 
Em 2003, lançamos um programa de sinergia que tem como objetivo aumentar a eficiência e a 
otimização de custos através da transferência de know-how e experiências entre as 
distribuidoras do nosso Grupo, padronizar procedimentos e tecnologias e potencializar 
sinergias nas áreas de recursos humanos, fornecimentos, suprimentos, serviços comerciais e 
outras áreas.  
 
Lançado no final de 2003, o Programa tem como base iniciativas semelhantes desenvolvidas 
com sucesso na matriz, em Lisboa. O Comitê Executivo priorizou para o Brasil 5 ações, 
envolvendo gestão eficiente de Recursos Humanos e otimização da gestão de suprimentos de 
materiais, equipamentos e serviços. 
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As atividades desenvolvidas no âmbito do programa resultaram em uma economia estimada 
de R$15,0 milhões, em 2004. Destaca-se que os resultados obtidos vieram de todas as ações 
empreendidas e empresas envolvidas. Os maiores volumes de economia foram obtidos com a 
aplicação das melhores práticas dentre as 3 distribuidoras na arrecadação de receitas e no 
gerenciamento de contratos de prestação de serviços na área comercial, bem como na 
concretização de vários projetos de consulta e negociações conjuntas e na harmonização das 
práticas de gerenciamento de estoques. 
 
 
 ATIVIDADES DE GERAÇÃO 
 
A energia elétrica produzida pelo nosso Grupo é essencialmente de origem hidrelétrica. A 
energia produzida é transmitida por sistemas próprios ou de terceiros às distribuidoras, que 
realizam a sua distribuição. Sob a perspectiva da comercialização, as nossas geradoras 
vendem a sua energia assegurada, conforme determinada pela ANEEL, a comercializadoras 
ou distribuidoras de energia elétrica. 
 
Os nossos ativos de geração, incluindo aqueles que ainda se encontram integrados nas nossas 
distribuidoras, totalizavam, até dezembro de 2004, uma capacidade de geração de 529,6 MW 
(incluindo 27,65% da potência instalada da Usina de Lajeado). Abaixo se encontra uma breve 
descrição dos nossos ativos de geração.  
 

Empresa/usina Potência instalada (MW) 

Lajeado (27,65%) 249,5 

Escelsa (hidrelétrica) 193,5 

  Alegre 2,1 

  Fruteiras 8,7 

  Jucu 4,8 

  Rio Bonito 16,8 

  Suíça 30,1 

  Mascarenhas 131,0 

CESA 26,1 

  Viçosa 4,5 

  Paraíso 21,6 

Enersul 44,6 

 Hidrelétricas 31,2 

  Vitor A. de Brito 0,4 

  São João I 0,7 

  São João II 0,6 

  Mimoso 29,5 

 Termelétricas 13,4 

  Coxim    3,6 

  Corumbá 6,0 

  Porto Murtinho 3,8 

Costa Rica 16,0 

Total 529,6 
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O volume de energia produzido pelas geradoras em 2004 totalizou 2.879 GWh, representando 
um aumento de 8,9% em relação a 2003, ano em que foram gerados 2.644 GWh, que 
representou um aumento de 19,9% com relação a 2002, ano em que foram gerados 2.204 
GWh. 
 

Usina Hidrelétrica de Lajeado (Investco) 
 
A Usina de Lajeado, localizada no Rio Tocantins, no Estado do Tocantins, iniciou suas 
operações comerciais em dezembro de 2001, com a entrada em operação da primeira turbina. 
Em 2002, a usina atingiu sua condição de operação plena, com cinco turbinas, cada uma com 
potência de geração de 180,5 MW, totalizando a capacidade instalada de 902,5 MW. 
 
A concessão para a exploração da Usina de Lajeado, válida pelo prazo de 35 anos, foi 
outorgada pela União Federal, em 16 de dezembro de 1997, ao consórcio vencedor do 
processo licitatório. Atualmente, este consórcio é constituído pela Investco, Rede Lajeado 
Energia S.A. (“Rede Lajeado”), sociedade integrante do Grupo Rede, EDP Lajeado, CEB 
Lajeado S.A. (“CEB Lajeado”), sociedade controlada pelo Governo Federal e Paulista 
Lajeado Energia S.A (“Paulista Lajeado”), sociedade controlada pelo Grupo CMS (em 
conjunto “Acionistas da Investco”) . Por meio da EDP Lajeado, detemos 16,33% do capital 
total e 27,65% do capital votante da Investco. Nossa participação no consórcio somada à 
nossa participação no capital social da Investco nos confere direito a 27,65% de toda energia 
produzida pela Usina de Lajeado. 
 
A Investco atua como líder do Consórcio Lajeado, sendo responsável pela contratação e 
aquisição de todos os serviços e equipamentos relacionados à construção e operação da Usina 
de Lajeado, bem como pela contratação dos financiamentos necessários para tanto.  
 
A EDP Lajeado comercializa a energia proveniente da Usina de Lajeado com duas empresas 
do nosso Grupo, a Enertrade e a Bandeirante. Para mais informações sobre esse contrato vide 
Seção “Operações com Partes Relacionadas” deste prospecto. 
 
Para possibilitar aos Acionistas da Investco a exploração da Usina de Lajeado, na proporção 
de suas respectivas participações na Concessão, a Investco, como proprietária dos ativos de 
geração de energia existentes na Usina de Lajeado, e cada um dos Acionistas da Investco, 
como titulares, coletivamente, de 99% da Concessão, celebraram, em julho de 2001, contratos 
de arrendamento (“Contratos de Arrendamento”) da fração ideal dos ativos de geração 
existentes na UHE Lajeado, correspondente à participação de cada acionista da Investco na 
Concessão. 
 
Pelo arrendamento dos ativos, cada Acionista da Investco paga à Investco, mensalmente, a 
partir da data do início da operação comercial da primeira unidade geradora da Usina de 
Lajeado, a título de aluguel, valor mensal pré-determinado e sujeito a descontos calculados 
mensalmente em função das obrigações da Investco previstas nos Contratos de Financiamento 
abaixo descritos e em suas despesas operacionais. 
 
As obrigações dos Acionistas da Investco previstas nos Contratos de Arrendamento são 
garantidas pelo penhor de (i) seus direitos emergentes da parcela da Concessão de que são 
titulares; e (ii) seus direitos creditórios decorrentes da comercialização da energia da Usina de 
Lajeado, exceto quanto à parcela de energia correspondente a 30% dos valores dos recebíveis 
representados pelos faturamentos mensais provenientes da comercialização da energia firme 
produzida pela Usina de Lajeado e à parcela correspondente a 50% dos valores dos recebíveis 
da comercialização dos excedentes da energia firme produzida pela Usina de Lajeado, que 
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estão caucionados à Eletrobrás nos termos do Acordo Eletrobrás descrito na Seção 
“Principais Acionistas – Acordos de Acionistas”. 
 

Usina Hidrelétrica Peixe Angical (em Construção) 
 
Como parte da nossa estratégia de ampliar a nossa atuação na geração, celebramos o contrato 
de concessão do Aproveitamento Hidrelétrico de Peixe Angical em novembro de 2001. 
Localizada no Rio Tocantins, nos municípios de Peixe e São Salvador, Estado do Tocantins, a 
usina deverá ter uma capacidade instalada de aproximadamente 452 MW, e está orçada em 
R$1,5 bilhão (moeda de dezembro de 2003). 
 
Em 2002, as obras foram suspensas por dificuldades na obtenção de financiamento em 
condições aceitáveis. Um acordo assinado em outubro de 2003 entre a Companhia e Furnas, 
aliado à obtenção de um financiamento de R$670,0 milhões junto ao BNDES, permitiu a 
retomada das obras da Usina Peixe Angical. Por meio do acordo, Furnas adquiriu 40% da 
Enerpeixe, sociedade de propósito específico detentora da usina. Em 2004, foram investidos 
R$700,0 milhões na construção da Usina Peixe Angical, dos quais R$458,2 milhões 
provieram de financiamento obtido do BNDES. O início da operação das três unidades 
geradoras está previsto para maio, julho e outubro de 2006.  
 
A energia elétrica a ser produzida será comercializada pela Enerpeixe, na condição de 
“Produtor Independente”, nos termos do contrato de concessão. O prazo de duração do 
contrato de concessão é de 35 anos contados a partir da data de sua assinatura, ocorrida em 7 
de novembro de 2001.  
 
A Enerpeixe celebrou contratos relacionados à construção da Usina Hidrelétrica Peixe 
Angical, dentre os quais se destacam: 
 

• Contrato para Execução das Obras Civis com a Construtora Andrade Gutierrez S.A. e 
a Construtora Norberto Odebrecht S.A., em 11 de novembro de 2002, para a 
execução das obras civis de construção da usina, até 30 de agosto de 2006, em regime 
de turn-key, no valor de R$405,5 milhões.  

 
• Contrato de Fornecimento de Equipamentos Eletromecânicos com a Voith Siemens 

Hydro Power Generation Ltda., em 12 de março de 2002, para o fornecimento de 
equipamentos necessários ao funcionamento da usina, no valor de R$266 milhões.  

 
• Contrato Para Construção de Linhas de Transmissão com o Consórcio VA Tech 

Alusa, em 25 de novembro de 2004, para a construção de duas linhas de transmissão, 
até 31 de janeiro de 2006, em regime de turn-key, no valor de R$65,5 milhões.  

 
• Contrato de Prestação de Serviços com Furnas Centrais Elétricas S.A., em 1º de 

novembro de 2003, para o gerenciamento, controle de qualidade e apoio técnico, no 
valor de R$22,9 milhões,  

 
• Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia, em 12 de março de 2002, com a 

Themag Engenharia e Gerenciamento S/C Ltda., para a prestação de serviços de 
engenharia, no valor de R$26,2 milhões. 

 
 Geração da Escelsa 
 
A Escelsa possui a concessão de 6 aproveitamentos hidrelétricos, totalizando uma potência 
instalada em operação de 193,5 MW. Esses aproveitamentos integram o Contrato de 
Concessão no 001/1995 da Escelsa para exploração dos serviços públicos de geração, 
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transmissão e de distribuição da Escelsa. Atualmente, a Escelsa está promovendo um processo 
de desverticalização das suas atividades (vide Seção “Reestruturação Societária e 
Desverticalização”). 
 
Adicionalmente, a Escelsa controla indiretamente a CESA, que explora duas PCHs, a Usina 
da Viçosa, com capacidade instalada de 4,5 MW, e a Usina do Paraíso I, com capacidade 
instalada de 21,6 MW. 
 
A Escelsa possui também ativos de transmissão, objeto de concessão, que compreendem a 
Linha de Transmissão Governador Valadares – Mascarenhas, em 230 kV, com 140 km, de 
circuito simples, e a SE Mascarenhas, em 230/138 kV, anexa à UHE Mascarenhas, no 
município de Baixo Guandu. 
 
A Receita  da Escelsa é de R$3,0 milhões, pelo uso de sua rede de transmissão, para o período 
de julho de 2004 a junho de 2005.  

 
 Geração da Enersul 
 
A Enersul possui a concessão de 4 usinas hidrelétricas e a autorização de 3 centrais 
termelétricas a óleo diesel, totalizando uma potência instalada de 44,6 MW. As usinas 
hidrelétricas integram o Contrato de Concessão de Distribuição no 001/1997 da Enersul, e a 
Usina Hidrelétrica Mimoso integra o Contrato de Concessão de Geração no 002/1997 da 
Enersul. Atualmente, a Enersul está promovendo um processo de desverticalização das suas 
atividades (vide Seção “Reestruturação Societária e Desverticalização”). 
 
A Enersul detém ainda o controle da PCH Costa Rica, que possui a concessão de uma usina 
de 16 MW de capacidade instalada. 

 
Ampliação da Capacidade de Geração 

 
Nossa capacidade de geração de energia elétrica será significativamente aumentada quando o 
Aproveitamento Hidrelétrico Peixe Angical entrar em operação comercial, evento previsto 
para 2006. Ademais, para 2006 está prevista a conclusão da PCH São João, pertencente à 
CESA (25 MW), e o início de operação da quarta unidade geradora da Usina Hidrelétrica de 
Mascarenhas (50 MW adicionais). Atualmente, estamos analisando diversos projetos para 
participação em leilões de novos empreendimentos na área de energia. 
 
 
ATIVIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO 
 
Nossas atividades de comercialização de energia são concentradas na Enertrade. Durante o 
ano de 2004, a atuação da Enertrade direcionou-se tanto para as empresas do nosso Grupo 
como para as do mercado livre.  O volume de energia comercializado pela Enertrade, em 
2004, totalizou 4.849 GWh, incluindo operações com partes relacionadas, representando um 
aumento de 77% sobre as vendas de 2003 (2.737 GWh) e de 282% sobre as vendas de 2002 
(1.270 GWh). Esse desempenho garantiu o 2º lugar à Enertrade, entre as companhias 
comercializadoras, em termos de volume de energia negociado no âmbito do mercado 
atacadista em 2004, segundo a CCEE.  
 
Com as empresas de geração do nosso Grupo, a atuação da Enertrade deu-se no sentido de 
operacionalizar as transações no âmbito da CCEE e maximizar os resultados, promovendo 
leilões de venda de energia excedente e/ou comprando energia para evitar riscos de 
insuficiência de lastro. 
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Com relação ao mercado livre, a empresa atuou na conquista de novos consumidores, 
buscando, além dos clientes das distribuidoras do nosso Grupo, outros potenciais interessados 
em optar pelo mercado livre de energia. Durante o ano de 2004, percebeu-se um intenso 
movimento de grandes consumidores no sentido de buscar o atendimento no mercado livre. 
Este movimento ocorreu devido a uma conjuntura favorável, representada pela conjunção do 
crescimento da produção industrial, da elaboração de um conjunto de regras mais claras para 
o mercado livre e de baixos preços neste mercado proporcionados pela sobra de energia. 
Aproveitando a oportunidade gerada por esta conjuntura, a Enertrade aumentou sensivelmente 
o seu portfolio de contratos, especialmente em negócios de longo prazo.  
 
No ano de 2004 a Enertrade venceu a concorrência pública para suprimento de até 72 MW-
médios para o Uruguai, tornando-se a primeira comercializadora brasileira a exportar energia 
para aquele país.  
 
Ainda em 2004, a Enertrade atualizou procedimentos para o controle de seu risco de mercado, 
com o estabelecimento de limites definidos em função do preço de curto prazo e da 
variabilidade de preço prevista para um período de 60 meses.  
 
Em 2004, os preços médios de compra e venda praticados pela Enertrade foram de 
R$55,8/MWh para compra e de R$68,2/MWh para venda, sendo que no segmento de 
consumidores livres esta relação foi de R$48,8/MWh para compra e de R$52,9/MWh para 
venda. Os preços médios de compra e venda praticados em 2003 foram, respectivamente, de 
R$54,2/MWh e R$59,7/MWh.  
 
Abaixo, encontra-se tabela contendo o volume de energia comercializado pela Enertrade nos 
últimos 3 anos. 
 

 GWh 
 2004 2003 2002 
Terceiros 2.468 2.272 1.270 
Empresas do Grupo 2.381 465 - 

 
 
OUTRAS ATIVIDADES 
 
Embora os nossos principais negócios estejam voltados para as áreas de distribuição, geração 
e comercialização de energia elétrica, desenvolvemos também atividades de assessoria e 
consultoria técnica na área de energia, em suas diferentes formas e modalidades, tendo como 
clientes várias companhias elétricas brasileiras e estrangeiras. 
 
Abaixo segue descrição das empresas que desempenham outras atividades no nosso Grupo: 
 

• Energest: sociedade que concentrará a gestão dos nossos ativos de geração existentes 
e futuros após a desverticalização das nossas atividades. 

 
• Enercorp: sociedade que detém os registros dos estudos de viabilidade de alguns 

empreendimentos de geração e será incorporada na Energest ainda em 2005.  
 

• Magistra: sociedade que tem por objetivo participar em outras sociedades, em 
negócios e empreendimentos do setor energético, Magistra será extinta em nosso 
processo de desverticalização. Para maiores detalhes a respeito do nosso processo de 
desverticalização, vide seção “Reestruturação Societária e Desverticalização”. 
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• ESC 90: sociedade concessionária de serviço de TV a Cabo nas cidades de Vitória e 
Vila Velha, ambas no Estado do Espírito Santo, a ESC 90 faturou em 2004 R$24,9 
milhões. 

 
• Escelsapar: sociedade que realiza serviços de Tecnologia da Informação e Internet 

exclusivamente para as empresas do nosso Grupo.  
 

 

RECURSOS HUMANOS 
 
Em 31 de dezembro de 2004, nosso Grupo possuía 3.484 empregados. A tabela a seguir 
apresenta o número de empregados por categoria, por categoria, nas datas indicadas: 
 

 Número de empregados 
 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 
Diretores / Alta Gerência 59 69 69 
Gerência 211 214 224 
Universitários 546 497 531 
Técnicos/Administrativos 745 742 948 
Operacionais 2.169 2.088 1.712 
Total 3.730 3.610 3.484 
 
A tabela a seguir apresenta o número de empregados do nosso Grupo classificados por 
segmento de atuação, em 31 de dezembro de 2004, 2003 e 2002: 
 
Atividade Número de Empregados 

31 de dezembro de 
Variação % 
2004-2002 

 2004 2003 2002  
Distribuição 3.331 3.502 3.622 -8,0 
Geração 103 49 41 151,2 
Comercialização 9 9 13 -30,8 
Outros 41 50 54 -24,1 
Total 3.484 3.610 3.730 -6,6 

 
Geograficamente, nosso efetivo está distribuído predominantemente no Estado de São Paulo, 
com 38,9% do efetivo, seguido pelo Espírito Santo (35,3%) e Mato Grosso do Sul (25,8%). 
Futuramente, o efetivo da Enerpeixe tende a se dividir entre São Paulo e Tocantins em razão 
do início das operações da usina.  
 
Em 31 de dezembro de 2004, nossa folha de pagamento, somando remuneração, encargos 
sociais e benefícios dos nossos empregados, totalizou R$290,5 milhões, sendo que esse valor 
foi de R$280,2 milhões, em 2003 e R$259,3 milhões em 2002.  
 
Não houve nenhuma ocorrência de greve nas empresas do nosso Grupo nos últimos 3 anos. 
Temos um bom relacionamento com os 7 sindicatos aos quais nossos empregados são 
filiados, sendo 2 relacionados ao segmento de geração e 5 ao de distribuição, dos quais 
destaca-se o Sinergia, representativo da categoria dos eletricitários. Temos acordos coletivos 
de trabalho com cada sindicato, que são renegociados anualmente.  
 
Nos exercícios de 2004, 2003 e 2002, nosso Grupo investiu aproximadamente R$2,8 milhões, 
R$4,5 milhões e R$2,5 milhões, respectivamente, no treinamento de seus empregados. O 
estímulo ao desenvolvimento profissional e pessoal, mediante ações de treinamento interno e 
externo, participações em eventos técnicos e outras ações, significaram em 2004 um total de 
mais de 206 mil horas de treinamento.  
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Nossos índices de acidentes de trabalho estão entre os menores do setor: em 2004, enquanto o 
setor elétrico teve em média 0,02 acidente por empregado, de acordo com a Fundação COGE 
e da Eletrobrás, nosso Grupo apresentou 0,01 acidente por empregado ativo no mesmo ano. 
Em 2002 nosso Grupo teve 39 acidentes com afastamento do trabalho, em 2003 um total de 
26 e em 2004 apenas 17 casos, representando uma redução de 56% nos acidentes com 
afastamento do trabalho entre 2002 a 2004. 
 
Tais resultados são atribuídos ao conjunto de esforços ou ações decorrentes do Plano 
Preventivo de Segurança do Trabalho e Clientes do grupo, que entre outras ações prevê a 
realização de inspeções de segurança, preleções de segurança, realização antecipada da 
avaliação dos perigos e dos níveis dos riscos para a execução das atividades, bem como o 
destaque das medidas de controle, palestras em escolas e à população em geral. 
 
Ademais, desenvolvemos o Projeto de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, com base 
na OHSAS 18000, que desenvolveu nova sistemática abrangendo desde a qualificação dos 
nossos fornecedores de serviços até a investigação das ocorrências com perdas pessoais e 
materiais, que são as mesmas matrizes utilizadas para as ocorrências dos empregados do 
nosso Grupo.  
 
No ano de 2003, ganhamos o prêmio Eloy Chaves, que é atribuído pela ABCE – Associação 
Brasileira de Concessionárias de Energia Elétrica à empresa que conseguiu os mais baixos 
índices de acidentes com empregados próprios e contratados, considerando a respectiva taxa 
de freqüência e de gravidade dos acidentes. 
 
Nossas distribuidoras possuem programas de participação nos lucros para seus empregados 
em conformidade com a legislação trabalhista brasileira aplicável. Na Bandeirante, essa 
participação condiciona-se a resultados financeiros, técnicos, empresariais, regionais e 
individuais, limitada a um dispêndio equivalente a 150% da folha nominal do mês anterior ao 
do seu pagamento. Já na Escelsa e na Enersul, a participação dos empregados nos resultados 
está pautada pelo cumprimento de três condições com pesos dados a cada uma delas: metas da 
empresa (50%), metas da equipe (25%) e metas individuais (25%). A recompensa do 
empregado é apurada em número de salários (representado pela soma do salário base e 
adicionais), podendo variar de zero ao máximo de dois salários do mês anterior ao do seu 
pagamento. 
 
Administramos a política de benefícios como vantagens e facilidades que nossas empresas 
oferecem aos seus colaboradores com o intuito de proporcionar-lhes segurança e bem-estar, 
tanto no ambiente interno quanto externo, de forma que nosso Grupo mantenha-se 
competitivo na obtenção e manutenção dos seus recursos humanos, e proporcione aos seus 
empregados maior motivação. 
 
Temos uma responsabilidade social para com seus empregados, demonstrada ao constituirmos 
um pacote de benefícios que se situa entre os melhores e mais completos do mercado, dentre 
os quais destacamos: Assistência Médica Hospitalar; Assistência Odontológica; Previdência 
Privada; Auxílio Refeição; Auxílio Alimentação; Auxílio Creche; Seguro de Vida. 
 
Nosso Grupo não possui programa de opção de compra de ações. 
 
 
MEIO AMBIENTE  
 
As atividades de distribuição, transmissão e geração estão sujeitas à legislação federal, 
estadual e municipal de ampla cobertura referente à preservação do meio ambiente. A 
Constituição Federal confere poderes aos Governos Federal e Estaduais para promulgar leis 
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destinadas a proteger o meio ambiente e a editar regulamentação ao amparo dessas leis sendo 
que os municípios podem também fazê-lo com relação aos assuntos de interesse local.  A 
empresa que violar a legislação ambiental aplicável poderá ficar sujeita a multas significativas 
e a restrições da sua atividade. 
 
As violações à legislação ambiental podem consistir em crime, atingindo tanto os 
administradores, como a própria pessoa jurídica da empresa. Podem, ainda, acarretar 
penalidades administrativas, como multas de até R$50 milhões (aplicáveis em dobro ou em 
seu triplo em caso de reincidência) e suspensão temporária ou definitiva de atividades. Além 
disso, tais sanções serão aplicadas independentemente da obrigação de reparar a degradação 
causada ao meio ambiente. 
 
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, quando contratamos terceiros para proceder a qualquer 
intervenção nas nossas operações, como a disposição final de resíduos, não estamos isentos de 
responsabilidade por eventuais danos ambientais causados por estes terceiros contratados. 
 
Os principais órgãos de proteção ambiental aos quais as nossas atividades estão condicionadas 
são o IBAMA e os órgãos estaduais de proteção ambiental integrantes do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - SISNAMA, além dos órgãos e agências de recursos hídricos nos âmbitos 
estaduais e federal. Os Ministérios Públicos Federal e Estaduais agem como órgãos 
fiscalizadores do cumprimento da legislação ambiental vigente, podendo propor Ação Civil 
Pública para os casos de descumprimento desta legislação. 
 
As empresas do nosso Grupo estabeleceram diversos programas de prevenção e controle de 
danos, com a finalidade de limitar os riscos relacionados com as questões ambientais. Mesmo 
assim, devido à natureza de nossas atividades e considerando que boa parte dos ativos das 
empresas do nosso Grupo, antes do processo de privatização do setor elétrico, era operada 
sem que as atuais práticas de gestão ambiental fossem adotadas, há a possibilidade de que 
sejam identificados passivos ambientais até então ocultos. Além disso, algumas empresas do 
nosso Grupo foram autuadas pela prática de infrações ambientais pontuais e uma destas 
empresas, a Investco, é também ré em 3 ações judiciais de cunho ambiental. Para maiores 
informações sobre estas ações judiciais e autuações ambientais, vide Seção “Contingências 
Judiciais e Administrativas – Processos de Natureza Ambiental”. 
 

Questões Ambientais na Distribuição  

 
O investimento total em meio ambiente realizado pelas nossas distribuidoras, no ano de 2004, 
foi de, aproximadamente, R$7,3 milhões. 
 
A Bandeirante desenvolveu e está implantando o Projeto SIGA - Sistema Integrado de Gestão 
Ambiental, Saúde Ocupacional, Segurança do Trabalho e Comunicação Social, fundamentado 
nas normas internacionais ISO 14000 e OHSAS 18000. Após auditoria realizada por empresa 
especializada e reconhecida internacionalmente, no âmbito do processo de financiamento 
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, o SIGA foi aprovado como uma 
moderna e inovadora solução integrada de gestão.  
 
Similarmente, a Enersul tem um desempenho atuante nesse quesito, promovendo 
investimentos em Rede Compacta de Distribuição, também conhecida como “linha verde” ou 
Rede Ecológica, em arborização e na eliminação do uso e destinação final adequada do óleo 
isolante ascarel. A Enersul conquistou, em 2004, o Prêmio “Medalha do Mérito Ambiental”, 
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concedido pela Sociedade Brasileira de Heráldica, instituto reconhecido como de “utilidade 
pública” pelo Governo do Estado de São Paulo. 
 
Quanto à Escelsa, há anos a companhia vem atuando de forma sistemática na preservação dos 
recursos naturais, participando no consórcio do Rio Guandu que visa à recuperação, 
revitalização e conservação da Bacia do Rio Guandu, promovendo o monitoramento, 
revitalização e conservação de solos, monitoramento de recursos hídricos e da ictiofauna, 
promovendo a recomposição da vegetação e a gestão de resíduos, bem como a proteção e 
redução de ruídos e radiações, além de dar apoio a entidades não governamentais atuantes na 
área ambiental. 
 
Em geral, as linhas de transmissão e subestações das empresas do nosso Grupo que foram 
instaladas a partir de setembro de 1981, quando passou a vigorar a legislação federal que 
estabeleceu o licenciamento ambiental obrigatório, foram submetidas ao prévio licenciamento 
ambiental. As linhas de transmissão e subestações que iniciaram suas operações antes de 
setembro de 1981 ou que iniciaram suas operações depois desta época sem estarem 
licenciadas estão atualmente passando por um processo de regularização perante os órgãos 
ambientais competentes. 
 

Questões Ambientais na Geração 

 
Similarmente às distribuidoras, as empresas da área de geração vêm empreendendo esforços 
significativos para o uso racional dos recursos naturais e para a conscientização dos 
colaboradores, fornecedores e comunidades em relação à necessidade de se proteger o meio 
ambiente. 
 
O investimento total das empresas de geração em ações relacionadas com o meio ambiente 
nos empreendimentos hidrelétricos em exploração e em fase de construção, ultrapassou, no 
ano de 2004, os R$13,0 milhões.  Em relação a ativos de geração já em operação, estas 
atividades incluem programas de proteção de espécies animais e habitats naturais, 
monitoramento da qualidade da água dos reservatórios e a implementação do Plano de 
Desenvolvimento Rural para o apoio de comunidades afetadas pela formação do reservatório 
da Usina de Lajeado.   
 
Nos empreendimentos em construção, especialmente no que se refere ao Aproveitamento 
Hidrelétrico Peixe Angical, prosseguiram, em 2004, as ações de implantação dos 30 
Programas Ambientais iniciados em 2003, que têm como objetivo amenizar e compensar os 
impactos ambientais causados pela construção do empreendimento, que foram agrupados de 
acordo com as suas naturezas: meio físico, meio biótico e meio sócio-econômico. 
 
O aproveitamento de potencial hidrelétrico por meio de usinas hidrelétricas configura 
atividade sujeita à outorga do direito de uso de recursos hídricos e à conseqüente cobrança 
pelo uso da água. Para os rios de domínio da União, a emissão da outorga cabe à Agência 
Nacional de Águas – ANA, enquanto que, para os demais cursos d’água, a autoridade para 
emitir a outorga é conferida aos órgãos estaduais de recursos hídricos. Os empreendimentos 
das empresas do Grupo que fazem uso de recursos hídricos já obtiveram outorga de direito de 
uso de recursos hídricos. 
 
Na tabela abaixo é apresentada a situação atual do licenciamento ambiental dos 
empreendimentos de geração das empresas do Grupo. 
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Empresa/usina 

Data de 
Início de 
Operação 

Órgão 
Licenciador 

Licença 
Ambiental 

Data de 
Emissão Data de Validade 

Lajeado      

UHE Lajeado 2001 NATURATINS LO* 31/12/2001 31/12/2005 

Enerpeixe      

UHE Peixe Angical 
(em 

construção) IBAMA LI* 05/12/2002 05/12/2005 

Escelsa       

  UHE Alegre 1920 SEAMA LO 10/08/99 10/08/03 c/ pedido de renovação protocolado 

  UHE Fruteiras 1912 SEAMA LO 10/08/99 10/08/03 c/ pedido de renovação protocolado 

  UHE Jucu 1909 SEAMA LO 10/08/99 10/08/03 c/ pedido de renovação protocolado 

  UHE Rio Bonito 1959 SEAMA LO 29/06/99 29/06/03 c/ pedido de renovação protocolado 

  UHE Suíça 1965 SEAMA LO 29/06/99 26/06/03 c/ pedido de renovação protocolado 

  UHE Mascarenhas 1974 SEAMA LO 29/06/99 26/06/03 c/ pedido de renovação protocolado 

CESA      

UHE Viçosa 2001 SEAMA LO 29/06/01 29/06/05 c/ pedido de renovação protocolado 

UHE Paraíso 2003 SEMA LO 23/12/03  

Enersul      

UHE Vitor A. de Brito 1964 SEMA LO 

pedido de 
emissão 

protocolado 
em 

07/01/05- - 

UHE São João I 1963 SEMA LO 

pedido de 
emissão 

protocolado 
em 

07/01/05 - 

UHE São João II 1967 SEMA LO 

pedido de 
emissão 

protocolado 
em 

07/01/05 - 

UHE Mimoso 1969/1976 SEMA LO 

pedido de 
emissão 

protocolado 
em 

16/07/03 - 

UTE Coxim    1974 SEMA LO 

pedido de 
emissão 

protocolado 
em 

07/01/05 - 

UTE Corumbá 1974 SEMA LO 

pedido de 
emissão 

protocolado 
em 

07/01/05 - 

UTE Porto Murtinho 1994 SEMA LO 04/03/05 04/03/09 
 

* LI = Licença de Instalação 
**LO = Licença de Operação 
 

Licenciamento Ambiental 

 
A legislação ambiental brasileira aplicável impõe ao empreendedor o dever de submeter ao 
prévio licenciamento ambiental a construção, instalação, ampliação, modificação e 
funcionamento de quaisquer empreendimentos ou atividades que utilizem recursos naturais, 
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causem ou tenham potencial para causar degradação ou poluição ambiental no território 
nacional. 
 
A Licença Ambiental se constitui em ato administrativo pelo qual o órgão ambiental 
competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental a serem 
obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica. 
 
O processo de licenciamento ambiental contempla três fases distintas, conforme o estágio em 
que se encontre o empreendimento, sendo realizado junto aos órgãos ambientais na esfera 
federal, estadual ou municipal, conforme definição legal de competência, conforme o 
interesse preponderante sobre os recursos ambientais afetados. Para cada uma destas fases, 
são emitidas as seguintes licenças, todas com prazo determinado de validade, o qual é 
estabelecido por tipo de licença e por especificidade da atividade ou empreendimento: 
 

• Licença Prévia (LP):  é a comprovação da viabilidade ambiental de um 
empreendimento, e estabelece os requisitos básicos e condicionantes ambientais a 
serem atendidos nas fases subseqüentes de implantação. Se a atividade ou 
empreendimento for considerado de alto potencial degradador ou poluidor do meio, 
torna-se necessária a elaboração do estudo de impacto ambiental e respectivo relatório 
de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), que são submetidos para exame do 
órgão ambiental licenciador e apresentados, por meio de audiências públicas, às 
comunidades afetadas. 

 
• Licença de Instalação (LI): é a autorização para a construção do empreendimento, 

e contempla as medidas de controle e demais condicionantes ambientais a serem 
cumpridas antes da fase de operação. A comprovação da implementação das 
condicionantes da Licença Prévia, bem como a elaboração de um Projeto Básico 
Ambiental (PBA) e seus respectivos Programas Ambientais revestem-se de condição 
essencial para a emissão da Licença de Instalação. 

 
• Licença de Operação (LO): é a autorização para o empreendedor explorar sua 

atividade dentro das suas instalações pelo período estabelecido na licença, podendo 
ser renovada. Referida licença deverá ser requerida pelo empreendedor junto ao órgão 
ambiental, antes do término da construção, com a comprovação de que as ações 
contidas no PBA foram implementadas e as condicionantes ambientais da Licença de 
Instalação foram cumpridas. 

 
Todas as Licenças de Operação que foram obtidas para empreendimentos das empresas do 
Grupo estão sujeitas a renovação em um prazo igual ou inferior a 5 anos, sendo exigida a 
antecedência mínima de 120 dias do término do prazo de validade para que seja requerida a 
respectiva renovação. 
 
De um modo geral, as nossas controladas estão regulares com relação ao licenciamento 
ambiental de seus empreendimentos ou estão em negociação de termos de ajustamento de 
conduta para sua regularização, com o que não se esperam gastos significativos.Para maiores 
informações sobre a situação do licenciamento ambiental dos empreendimentos das empresas 
do nosso Grupo nas atividades de distribuição e geração, vide, respectivamente, Secões 
“Meio Ambiente – Questões Ambientais na Distribuição” e “Meio Ambiente – Questões 
Ambientais na Geração”. 
 

Termos de Ajustamento de Conduta 
 
Os Termos de Ajustamento de Conduta são instrumentos previstos na legislação e que têm 
força de título executivo extrajudicial. Por meio destes instrumentos, o empreendedor assume 
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determinadas obrigações visando regularizar situações de desconformidade com a legislação 
ambiental, incluindo a falta de licenças ambientais, ou reparar ou compensar danos ou 
impactos ambientais negativos causados pela atividade.  
 
Os termos são firmados somente com órgãos públicos, incluindo, conforme o caso, 
representantes do Governo do Estado, do Ministério Público e dos órgãos ambientais. No fim 
do ano de 2004, a Investco firmou 15 Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta 
(“TAC”) que têm por objeto obrigações relativas ao reassentamento das famílias que residiam 
nas áreas desapropriadas para a formação do lago, a adequação das pendências relacionadas à 
viabilidade econômica das famílias reassentadas, a manutenção da regularidade ambiental das 
áreas de reassentamento e a transferência de seu domínio face ao respectivo reassentamento 
rural. Todas as obrigações firmadas nesse período vêm sendo cumpridas desde as suas 
assinaturas. O prazo previsto nos TAC para implementação das obrigações firmadas se 
encerrará em julho de 2005, contudo negociamos com o Ministério Público a prorrogação de 
tal prazo em vista da complexidade das providências a serem tomadas. Adicionalmente, a 
CESA firmou, em 02 de fevereiro de 2004, um termo referente à aplicação dos recursos a 
serem pagos a título de compensação ambiental com relação à UHE Paraíso, estabelecida pelo 
NATURATINS no valor de R$354 mil, equivalentes a 1% do custo total de implantação do 
empreendimento, e a Enerpeixe firmou em setembro de 2004, um Termo de 
Concordânciacom relação ao pagamento de compensação ambiental fixado pelo IBAMA no 
valor de R$ 12.000.000,00, equivalentes a 1,5% do custo de implantação do empreendimento. 
 
 
CONCESSÕES, AUTORIZAÇÕES E PERMISSÕES 
 
Abaixo, encontra-se uma breve descrição dos contratos de concessão, portarias e resoluções 
que outorgam concessão, autorização e permissão às empresas do nosso Grupo para 
construção ou operação de unidades de geração, distribuição ou comercialização de energia 
no Brasil: 
 

Contratos de Concessão: 
 

Contrato de 
Concessão nº 

Concessionária Estado/ 
Município 

Data de 
assinatura 

Prazo 

202/98 Bandeirante São Paulo 23.10.1998 30 anos 
001/95 Escelsa Espírito Santo 17.07.1995 30 anos 
01/97 Enersul Mato Grosso do 

Sul 
04.12.1997 30 anos 

05/1997 Investco e EDP Lajeado, CELTINS, Empresa de 
Eletricidade Vale Paranapanema S.A., Companhia 
Paulista de Energia Elétrica e Companhia 
Energética de Brasília 

Tocantins 16.12.1997 35 anos 

130/2001 Enerpeixe, Enerpaulo e Rede Peixe Energia S.A. Tocantins 07.11.2001 
 

35 anos 

02/97 Enersul Município de 
Ribas do Rio 
Pardo 

04.12.1997 30 anos 

021/2002 Enercouto e Rede Couto Magalhães Energia S.A. Goiás e Mato 
Grosso do Sul 

23.04.2002 35 anos 

 
 

Resoluções referentes a PCHs 
 

Resolução ANEEL nº Concessionária Estado Data da Resolução Prazo 
110 Escelsa (CESA) Espírito Santo 18.05.1999 30 anos 
358 Enersul (Costa Rica) Mato Grosso do Sul 22.12.1999 30 anos 
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Portarias referentes a Usinas Termelétricas: 

 
Portaria MME nº Concessionária Estado Data da Portaria Prazo 
416 Enersul Mato Grosso do Sul 27.03.1984 30 anos 
301 Enersul Mato Grosso do Sul 18.03.1986 Indeterminado 
1331 Enersul Mato Grosso do Sul 14.08.1987 Indeterminado 
1643 Enersul Mato Grosso do Sul 08.10.1987 Indeterminado 

 
Para mais informações a respeito das Concessões, vide Seção “O Setor de Energia Elétrica no 
Brasil – Concessões” 
 
 
SAZONALIDADE 
 
Nossas distribuidoras de energia elétrica não apresentam sazonalidade relevante, pois as 
características econômicas dos mercados que atendem, industrial, residencial e comercial, 
sejam de mercados cativos, sejam de consumidores livres, proporcionam uma compensação, 
mantendo relativamente uniforme o fluxo total de energia ao longo de todo o ano. Ademais, a 
infra-estrutura de transmissão e distribuição de energia elétrica não apresenta nenhuma 
característica estrutural ou operacional que a sujeite a sazonalidade. A receita e os resultados 
das nossas distribuidoras são influenciados de forma mais significativa pelo desempenho da 
economia regional de suas áreas de concessão. 
 
As unidades de geração de energia hidrelétrica das nossas controladas são ligadas ao Sistema 
Interligado, que possui reservatórios desenvolvidos para regularizar a vazão e a operação do 
sistema elétrico como um todo, por meio de um mecanismo denominado MRE – Mecanismo 
de Realocação de Energia Assegurada. A função deste mecanismo é o suporte mútuo e 
solidário à produção da energia das unidades credenciadas. Assim, ainda que a produção de 
energia hidrelétrica esteja ligada a fatores climáticos e hidrológicos, em condições usuais, o 
sistema possui mecanismos para mitigar os efeitos desses fatores. 
 
 
CONCORRÊNCIA 
 
A operação da rede de distribuição dá-se em ambiente de monopólio legal, sendo os serviços 
de rede remunerados por meio da TUSD. Dessa forma, os clientes localizados dentro das 
áreas de concessão das nossas distribuidoras, tanto cativos como livres, utilizam a rede de 
distribuição para ter acesso à energia elétrica, remunerando nossas distribuidoras por meio da 
TUSD. 
 
No caso da geração, após o vencimento dos contratos de venda de energia existentes das 
nossas geradoras, a energia por elas gerada deverá ser comercializada como energia existente, 
no Ambiente de Contratação Regulada – ACR e/ou no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL. 
 
A concorrência no ACR, para nossas geradoras, se dá por meio de leilões de compra de 
energia existente para suprimento às distribuidoras do Sistema Interligado. Ademais, no ACR, 
o investidor em geração enfrenta competição quando de sua participação nos leilões por novas 
concessões. A proposta vencedora obtém o contrato de concessão e um contrato de venda da 
energia com prazo entre 15 e 30 anos. 
 
Já no ACL, a comercialização de energia elétrica ocorre por meio de livre negociação, sendo 
preços e condições acordados entre as partes. Nesse ambiente, a competição é exercida entre 
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os concessionários e autorizados de geração, comercializadoras e importadores de energia 
elétrica. 
 
No segmento de comercialização, as comercializadoras competem na aquisição de energia das 
várias fontes, não sendo vedada a compra de energia de geradoras pertencentes ao mesmo 
grupo econômico. Elas competem também na comercialização ou intermediação de venda de 
energia para os consumidores livres. Os nossos principais concorrentes na comercialização 
são a AES Infoenergy Ltda., CPFL Comercialização Brasil S.A., Delta Comercializadora de 
Energia Ltda. e NCEnergia S.A. 
 
Na comercialização de energia, a gestão do risco de mercado é um dos fatores chave da 
competição neste segmento. A nossa eficiência do controle do risco e a possibilidade de 
aproveitar as oportunidades de diferenciais de preço no mercado livre são essenciais na 
competitividade da Enertrade. 
 
 
ATIVO IMOBILIZADO  
 
Nossas principais propriedades consistem em usinas hidrelétricas, termelétricas, subestações e 
redes de distribuição localizadas nos Estados de São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do 
Sul e Tocantins. O valor contábil líquido de nosso imobilizado total, em 31 de março de 2005, 
era de R$3.671,1 milhões. As instalações de geração representaram 42,3% desse valor 
contábil líquido, as instalações de transmissão e distribuição representaram 54,2% e outros 
ativos imobilizados diversos representaram 3,5%. Algumas empresas do nosso Grupo têm 
servidões de passagem para nossas linhas de distribuição, que são ativos próprios e não 
revertem aos proprietários da terra quando da expiração de nossas concessões.  De modo 
geral, as nossas instalações são adequadas às nossas atuais necessidades e são apropriadas aos 
fins a que se destinam. 
 
De acordo com a lei, alguns dos imóveis e instalações que as empresas do nosso Grupo 
utilizam para cumprir nossas obrigações nos termos de nossos contratos de concessão não 
podem ser transferidos, cedidos, onerados ou vendidos a quaisquer de nossos credores ou por 
eles penhorados sem a prévia aprovação da ANEEL. 
 
 Apesar de outorgar concessões para a construção de usinas hidrelétricas, o Governo Federal 
não emite decretos de desapropriação dos imóveis afetados pela construção da usina e 
alagamento das áreas adjacentes à barragem da usina. Esses decretos somente são emitidos 
quando a concessionária tiver demonstrado que negociou com ao menos 50% dos 
proprietários dos imóveis afetados. Uma vez que tenha conduzido tais negociações, a 
concessionária pode solicitar a emissão de um decreto de desapropriação à ANEEL. A 
ANEEL estuda a solicitação e verifica se todas as opções de negociação disponíveis foram 
esgotadas, e no caso de chegar à conclusão de que essas opções foram esgotadas, a referida 
agência emite um decreto de desapropriação dos imóveis afetados. Se a concessionária e os 
proprietários dos imóveis não puderem chegar a um acordo quanto ao preço do imóvel ou da 
servidão de passagem, a concessionária pode usar o decreto de desapropriação para obter em 
juízo a imissão provisória na posse do imóvel, o que possibilita o prosseguimento da 
construção enquanto um perito judicial avalia o valor justo de mercado do imóvel. 
 
 
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
 
Nosso Grupo dedica-se a projetos que exploram avanços tecnológicos não só em sistemas 
elétricos de potência, mas também em campos relacionados à energia, tais como 
desenvolvimento de fontes alternativas de energia. Anualmente, as empresas do nosso Grupo 
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apresentam o programa de pesquisa e desenvolvimento à ANEEL, que, uma vez aprovado, 
estabelece datas para cumprimentos de metas físicas.  
 
A legislação específica determinou que, após 31 de dezembro de 2005, as distribuidoras 
devem aplicar em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, anualmente, o montante 
mínimo de 0,75% da sua Receita Operacional Líquida (“ROL”) anual, e, no mínimo, 0,25% 
em programas de eficiência energética, voltados para o uso final da energia. Até 31 de 
dezembro de 2005, as distribuidoras devem aplicar 1% da ROL anual, divididos em partes 
iguais de 0,5% para eficiência energética e 0,5% para pesquisa e desenvolvimento. No que 
tange a pesquisa e desenvolvimento fica distribuído 0,2% para projetos executados pelas 
distribuidoras, 0,2% destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico – FNDCT e 0,1% destinados ao MME, a fim de custear os estudos e pesquisas 
de planejamento da expansão do sistema energético, bem como, os de inventário e de 
viabilidade necessários ao aproveitamento dos potenciais hidrelétricos. 
 
A partir de janeiro de 2006, também, as geradoras e os produtores independentes, bem como 
as transmissoras, ficam obrigadas à aplicar, anualmente, o montante mínimo de 1% de sua 
ROL, em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, excluindo-se, por isenção, as 
empresas que geram energia, exclusivamente, a partir de instalações eólicas, solares, de 
biomassa e pequenas centrais hidrelétricas. 
 
Para dar continuidade à sua posição de vanguarda na utilização e desenvolvimento de novas 
tecnologias ou métodos para reduzir o consumo de energia de uso final, o nosso Grupo tem 
parceria com universidades e entidades de pesquisa, permitindo a implantação de importantes 
projetos.  Cumpre destacar o projeto desenvolvido pela Bandeirante, de utilização de dados de 
descargas atmosféricas para o desenvolvimento, otimização, operação e manutenção do seu 
sistema elétrico, gerando informações precisas sobre a incidência e características dos raios na 
sua área de concessão. 
 
Nos últimos 3 ciclos, nossas distribuidoras aplicaram R$21,6 milhões em pesquisa e 
desenvolvimento e R$35,5 milhões eficiência energética, conforme descritos na tabela abaixo: 
 

Em R$ 

 

Bandeirante Enersul Escelsa Total 

Ciclo P&D Efic. 
Energética 

P&D Efic. 
Energética 

P&D Efic. 
Energética 

P&D Efic. 
Energética 

2003/2004 3.603.241 2.500.000 1.301.813 11.487 1.272.442 5.124.523 6.177.496 7.636.010 

2002/2003 4.675.198 8.156.807 1.172.417 1.667.819 2.549.531 5.087.031 8.397.146 14.911.657 

2001/2002 3.964.782 7.414.682 1.229.388 1.932.142 1.827.462 3.642.304 7.021.632 12.989.128 

Total 12.243.221 18.071.489 3.703.618 3.611.448 5.649.435 13.853.858 21.596.27
4 

35.536.795 

 
 
SEGUROS  
 
Nossos contratos de seguros são estabelecidos com cobertura determinada por orientação de 
especialistas, levando em conta a natureza e o grau de risco, por montantes considerados 
suficientes para cobrir eventuais perdas significativas sobre ativos e/ou responsabilidades do 
nosso Grupo, estando, portanto, dentro dos padrões do mercado segurador. 
 
As distribuidoras do nosso Grupo contrataram companhias de primeira linha para cobertura de 
seus ativos contra incêndios, raios, explosões, danos elétricos e pequenas obras de engenharia, 
em nossas diversas subestações, edificações e instalações. Também firmamos contratos na 
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modalidade responsabilidade civil geral para a cobertura de danos materiais e danos pessoais 
causados a terceiros.  
 
Nossas distribuidoras não possuem cobertura de seguro contra risco de interrupção das 
operações comerciais, por acreditarem que o risco de interrupção de grandes proporções não 
justifica os prêmios. Também estão excluídos da cobertura de seguro os riscos de alagamento, 
terremoto, desmoronamento, roubo e atos terroristas.  
 
Em 2004, nossas distribuidoras pagaram, a título de prêmio de seguro dos ativos, o total de 
R$642,1 mil, e, de prêmio de seguro de responsabilidade civil geral, o montante de R$388,7 
mil. 
 
No caso de nossas usinas de geração, seguramos nossos geradores e turbinas contra incêndios, 
raios, explosões, curtos-circuitos, interrupções de energia elétrica e mau funcionamento de 
equipamentos.  
 
Especificamente para o Usina Peixe Angical, nosso principal empreendimento de geração, 
existe cobertura de seguro de vida e acidentes pessoais, firmado pela Enerpeixe, com prêmio 
anual de R$54.958,44.  
 
Além disso, o Consórcio Construtor Peixe (CCP) contratou seguro para riscos de engenharia, 
com prêmio de R$6,2 milhões. A Voith Siemens Hydro Power Generation Ltda., Bardella 
S.A. Indústrias Mecânicas, Enesa Engenharia S.A., Enercamp Engenharia e Comércio Ltda, 
Enerpeixe S.A., e empreiteiros, subempreiteiros, subcontratados, subfornecedores, consultores 
e projetistas contrataram seguro contra riscos de engenharia para quando estiverem atuando 
diretamente nos canteiros de obras. Para esta última cobertura o prêmio é de R$3,3 milhões. 
Os prêmios desses seguros são pagos apenas uma vez e cobrem o período até o término da 
construção do empreendimento. 
 
 
PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 
Nosso Grupo tem por política proteger suas marcas  e possui cerca de 30 marcas com registro 
pedido ou concedido no Brasil em diversas classes, sendo as principais marcas as que 
envolvem o nome do nosso Grupo, bem como as que tratam dos nomes das empresas do 
nosso Grupo, como “EDP”, “Energias do Brasil”, “Bandeirante”, “Enersul”, “Escelsa”, 
“Enertrade”, entre outras. 
 
 
ATUAÇÕES SOCIAIS E CULTURAIS 
 
Em 2004, nossas distribuidoras realizaram ações de responsabilidade social e cultural nas 
comunidades de sua área de concessão. A Bandeirante investiu R$2,2 milhões, com destaque 
para o Programa Bandeirante Comunidade Educação. A Escelsa investiu R$380,0 mil, com 
destaque a ação conjunta, desde 1998, com a Ação Comunitária do Espírito Santo que visa à 
realização do curso instalações elétricas residencial/predial. Por fim, a Enersul investiu 
R$375,0 mil, com destaque para o Programa Incluir. No âmbito da geração, realizamos 
diversas obras de infra-estrutura, projetos junto às comunidades, remanejamento e 
reassentamento da população, entre outros. Além disso, em 2004 destinamos R$401,0 mil a 
projetos culturais, com destaque para a conclusão do apoio ao filme Língua - Vidas em 
Português, e do apoio à exposição Cinco Pintores da Modernidade Portuguesa, no Museu de 
Arte Moderna, em São Paulo. 
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CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS 
 
Atualmente, as empresas do nosso Grupo são partes em diversos processos administrativos e 
judiciais envolvendo tributos, obrigações trabalhistas, responsabilidade civil e ainda em vários 
processos administrativos referentes a obrigações fiscais e outros encargos impostos por 
agências governamentais, inclusive a ANEEL. Em 31 de março de 2005, o valor consolidado 
dos processos em que as empresas do nosso Grupo figuravam como parte representavam uma 
contingência total de, aproximadamente, R$1,084 bilhão, dos quais R$334,6 milhões 
encontravam-se provisionados. 
 
O cálculo dos valores a serem provisionados é feito com base nos valores efetivamente 
envolvidos e no parecer dos advogados externos e internos responsáveis pela condução dos 
processos, sendo que somente são provisionados os valores relativos aos processos que 
entendemos ser de perda provável. Destacamos que a Bandeirante possui diversos processos 
de natureza cível e trabalhista os quais entendemos serem de expectativa de perda remota, 
cujo valor não se encontra contemplado no valor total das contingências demonstrado a seguir 
em função da natureza subjetiva dos pedidos a eles relativos, e que estimamos que não 
representam contingência relevante.  
 
O quadro a seguir apresenta a posição consolidada das nossas contingências em 31 de 
dezembro de 2004 e no primeiro trimestre de 2005, bem como a provisão e os valores 
depositados judicialmente nos referidos períodos:  

 
 (em R$ mil) 
 Contingências Provisão Depósitos 
 31.12.04   31.03.05 31.12.04   31.03.05 31.12.04   31.03.05 

Trabalhista 60.825   82.700 31.489   32.771 23.745   25.408 
Cível  231.329   298.510 52.204   54.601 18.507   18.707 
Fiscal 458.167   465.059 228.577   236.159 140.166   149.089 
Outras 12.782   237.636 9.801   11.116 3.760   3.761 
Total 763.103   1.083.905 322.071   334.647 186.178   196.965 
Obs.: Os valores acima indicados não contemplam os valores a serem despendidos a título de 
indenizações por desapropriações de imóveis em virtude de tais valores serem enquadrados no 
orçamento anual como investimento e não como despesa. 

 
Esclarecemos que a variação no montante de contingências classificadas como “outras” no 
primeiro trimestre de 2005 teve por causa a propositura de uma das ações civis públicas 
descritas a seguir no item “Processos de Natureza Ambiental”.  
 
Apresentamos a seguir uma breve descrição dos processos em que as empresas do nosso 
Grupo figuram como parte, de acordo com sua natureza. 
 

Processos de Natureza Trabalhista 
 

As empresas do nosso Grupo figuram como parte em diversos processos judiciais que versam 
sobre matéria trabalhista, os quais em 31 de março de 2005, representavam contingência total 
de, aproximadamente, R$82,7 milhões, dos quais R$32,7 milhões encontravam-se 
provisionados. De uma maneira geral, os processos trabalhistas versam sobre horas extras, 
férias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 13º salário, adicional de 
periculosidade, equiparação salarial, responsabilidade subsidiária envolvendo empresas 
prestadoras de serviços, planos de demissão voluntária e planos de aposentadoria, entre 
outros. 
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Processos de Natureza Cível e Arbitral 
 

As empresas do nosso Grupo figuram como parte em diversos processos judiciais que versam 
sobre matéria cível, os quais, em 31 de março de 2005, a representavam contingência total de, 
aproximadamente, R$298,5 milhões, dos quais R$54,6 milhões encontravam-se 
provisionados. De uma maneira geral, os processos de natureza cível envolvem indenizações 
decorrentes de acidentes de trabalho ou de acidentes com terceiros, suspensão do 
fornecimento de energia elétrica, medidas envolvendo o racionamento de energia, furto de 
energia, indenizações por danos a equipamentos, questionamentos relativos à cobrança, entre 
outros. 
 
Abaixo, encontra-se uma descrição das principais ações propostas contra as empresas do 
nosso Grupo. 

 
• Ações propostas por consumidores industriais das nossas distribuidoras que pleiteiam 

a restituição de valores pagos a título de majoração tarifária durante o congelamento 
de preços determinado pelo Plano Cruzado. O passivo total estimado para tais ações, 
em 31 de março de 2005, para a Bandeirante e Escelsa e Enersul era, respectivamente, 
de R$35,8 milhões para a Bandeirante, R$6,4 milhões para a Escelsa e R$ 2,3 
milhões para a Enersul, havendo a Bandeirante e a Escelsa provisionado o valor 
integral da contingência estimada e a Enersul provisionado R$100 mil. 

 
• Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal e pela ABCCON – 

Associação Brasileira da Cidadania e do Consumidor contra a Enersul, a União 
Federal e a ANEEL, questionando revisão tarifária concedida no ano de 2003. Os 
autores discutem a legalidade de Resolução da ANEEL que fixou em 42,3% a revisão 
tarifária no exercício de 2003, e pretendem que a ANEEL revise os cálculos 
anteriores para menor. O valor dado à causa nesta ação é de R$659,0 milhões, tendo 
sido objeto de impugnação proposta pela Enersul, solicitando sua diminuição para 
R$73,3 milhões. O passivo estimado para tal ação, em 31 de março de 2005, era de 
R$84,3 milhões. Não foi realizada provisão para a ação em questão, tendo em vista 
que entendemos serem remotas as perspectivas de perda a ela relativas.  

 
 

• Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso e 
pela ABCCON – Associação Brasileira e Cidadania e do Consumidor em face da 
Enersul e da ANEEL, visando questionar a legalidade da cobrança da Tarifa Mínima 
de Energia Elétrica, estabelecida pelo artigo nº 48 da Resolução nº 456 da ANEEL. 
Essa ação representa uma contingência aproximada de R$14 milhões. Não foi 
realizada provisão para a ação em questão, tendo em vista que entendemos serem 
remotas as perspectivas de perda para a Companhia. 

 
• A Bandeirante é parte em disputa com a CPFL relativa a ajustes a serem realizados 

entre elas relativos ao processo de cisão da Bandeirante realizado em 2001. Tais 
valores referem-se essencialmente a divergência de entendimentos entre a 
Bandeirante e a CPFL acerca do critério de compartilhamento entre elas da 
compensação a ser paga a cada uma pelas perdas incorridas pela Bandeirante durante 
o período de racionamento de energia (período anterior à cisão). Tal compensação se 
dará por meio de Recomposição Tarifária Extraordinária concedida à Bandeirante e à 
CPFL pela ANEEL por ocasião da celebração do Acordo Geral do Setor Elétrico 
(“RTE”). Em 31 de março de 2005 o valor em discussão era de R$25,9 milhões os 
quais se encontram contabilizados no ativo da Bandeirante. Tal disputa foi objeto de 
arbitragem encerrada em 15 de fevereiro de 2005, havendo sido negado o pleito da 
Bandeirante de que os valores a serem auferidos com a RTE sejam compartilhados na 
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proporção observada no processo de cisão. A Bandeirante estuda a instauração de 
uma nova arbitragem, tendo em vista que o Tribunal Arbitral, embora não tenha 
condenado a Piratininga, reconheceu o direito da Bandeirante de recompor a perda 
que tenha sofrido no período entre o início do programa de racionamento em 
01.06.2001 e a data em que foi efetivada a cisão, em 01.10.2001, na proporção nela 
acordada. Esclarecemos que o valor em disputa encontra-se contabilizado no balanço 
da Bandeirante conjuntamente com outros créditos por ela detidos contra a 
Piratininga, sendo objeto de nota explicativa de suas demonstrações financeiras. 

 
Processos de Natureza Fiscal 

 
As empresas do nosso Grupo figuram como parte em diversos processos judiciais e 
procedimentos administrativos que versam sobre matéria fiscal, os quais, em 31 de março de 
2005, representavam uma contingência total de, aproximadamente, R$465,1 milhões, dos 
quais R$234,5 milhões encontravam-se provisionados. As contingências fiscais consolidadas 
envolvem, basicamente, principalmente, os tributos PIS/PASEP/COFINS, FINSOCIAL e 
Imposto de Renda (“IRPJ”), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) e ICMS, 
conforme descrito abaixo: 
 

• COFINS:  a Bandeirante impetrou mandados de segurança, visando impugnar os 
efeitos da ampliação da base de cálculo da COFINS após a edição da Lei nº 9.718/98, 
sendo que em julho de 1999 obteve liminar que autorizou o recolhimento deste 
tributo até dezembro de 1999 na forma da legislação anterior. Contudo, em novembro 
de 2003 a decisão foi reformada, sendo que atualmente aguarda-se o julgamento dos 
recursos interpostos pelos tribunais superiores. Com a revogação da sentença que lhe 
era parcialmente procedente, o crédito tributário, cuja exigibilidade estava suspensa, 
tornou-se exigível, o que ensejou a autuação da nossa Companhia pela Secretaria da 
Receita Federal em R$37,5 milhões (abril de 2003), que foi objeto de impugnação e 
atualmente aguarda o julgamento do recusrso administrativo. O valor envolvido nessa 
demanda em 31 de março de 2005 era de R$51,4 milhões, que encontra-se 
integralmente provisionado, cujas chances de perda são possíveis      

 
• PIS/COFINS – a Escelsa e a Enersul impetraram Mandados de Segurança, visando 

impugnar os efeitos da ampliação da base de cálculo da COFINS após a edição da Lei 
nº 9.718/98:  

 
A Escelsa apesar de não ter obtido a liminar pleiteada, obteve senteça favorável, 
que foi objeto de competente recurso por parte da União, que atualmente pende 
de julgamento, sendo que o valor envolvido nessa demanda é de R$ 17,9 milhões 
(março de 2005), que se encontra integralmente provisionado e depositado em 
juízo.  
 
A Enersul obteve sentença favorável e atualmente aguarda julgamento do recurso 
de apelação interposto pela União, o valor envolvido nessa demanda é de R$6,8 
milhões (março de 2005), que se encontra integralmente provisionado e 
depositado em juízo.  
 
Entendemos serem possíveis as perspectivas de perdas de tais ações.   

 
• COFINS - Imunidade. A Escelsa impetrou mandado de segurança, a fim de obter a 

imunidade do recolhimento da COFINS. O montante questionado, no total de R$47,2 
milhões foi integralmente depositado em juízo, tendo sido convertido em renda da 
União Federal em 12 de julho de 2003, não existindo, portanto, contingência a ser 
provisionada. Entendemos serem prováveis as perspectivas de perda da ação em 
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questão. Apesar da existência de depósito judicial, durante o curso da ação foram 
lavradas duas autuações  nos valores de R$17,6 milhões e R$7,0 milhões. A Escelsa 
impugnou os referidos autos, os quais encontram-se atualmente suspensos. As 
referidas autuações mencionadas não representam contingência adicional tendo em 
vista que os débitos de COFINS aos quais se referem foram pagos na sua 
integralidade quando da supra mencionada conversão dos depósitos em renda da 
União. 
 
Processos de Natureza Societária 

 
A Iven é parte em 2 Ações Populares propostas durante o processo de privatização da Escelsa 
que questionam a legalidade desse processo, e que se encontram ainda em fase de produção 
de provas. Entendemos serem remotas as perspectivas de perda das ações em questão, razão 
pela qual não foi constituída provisão. No que se refere a ações judiciais relativas a acionistas 
minoritários, em 31 de março de 2005, (i) a Iven figurava como parte em 2 ações contra ela 
propostas pela GTD que têm por objeto discussão acerca da prorrogação de prazo de acordo 
de acionistas celebrado por ocasião da aquisição do controle da Escelsa, e (ii) a Enersul 
figurava como parte em 2 ações contra ela propostas conjuntamente pela Wisteria Holdings 
LLC (“Wisteria”) e pela Empresa Electrica Pilmaiquen S.A. (“Pilmaiquen”) e em 2 ações 
ajuizadas pela Enersul contra as referidas autoras, que tinham por objeto  a anulação de ata de 
assembléia que nomeou seu Conselho de Administração para o período de 04 de fevereiro de 
2003 a 04 de fevereiro de 2006. Em 7 de abril de 2005, nossa Companhia, conjuntamente com 
a a Energias de Portugal e as subsidiárias envolvidas nos referidos processos celebrou com a 
GTD, Wisteria e Pilmaiquen, acordos no qual foram estabelecidos os termos da participação 
de tais sociedades na reorganização societária que antecedeu a presente Oferta, mediante a 
desistência das referidas ações e a renúncia aos direitos nelas por ela pleiteados. Foram 
protocolizadas petições de suspensão do andamento dos processos e, atualmente, aguarda-se a 
protocolização das petições requerendo a extinção de referidas ações. 

 
Processos de Natureza Ambiental 

 
Em 31 de março de 2005, as empresas do nosso Grupo figuravam como parte em diversos 
processos judiciais e processos administrativos que versavam sobre matéria ambiental, os 
quais tinham por objeto contingência total de, aproximadamente, R$210,8 milhões, dos quais 
R$10 milhões encontravam-se provisionados. De uma maneira geral, os processos de natureza 
ambiental têm por objeto eventos interpretados pelas autoridades ambientais e/ou pelo 
Ministério Público como descumprimento à legislação ambiental.  
 
Abaixo, encontra-se uma descrição do objeto dos principais processos sobre matéria 
ambiental propostos contra as empresas do nosso Grupo. 
 

• 3 Ações Civis Públicas ajuizadas pelo Ministério Público Federal em face da 
Investco, referentes a supostos descumprimentos de obrigações da Investco relativas 
aos Projetos Básicos Ambientais de fauna e flora, tais como reflorestamento da área 
de entorno do reservatório da Usina, desapropriação das áreas de preservação 
permanente, no valor total de R$210,0 milhões. A primeira ação, ajuizada em 
dezembro de 2001, pleiteava liminar determinando o impedimento do fechamento das 
barragens da UHE Lajeado, a qual foi indeferida havendo a demanda sido convertida 
em perdas e danos a serem apurados em perícia judicial, de modo que seu objeto 
passou a coincidir com o de outra das ações. Posto isso, em 13 de dezembro de 2004, 
o Ministério Público Federal protocolizou petição requerendo a desistência da ação 
proposta em dezembro de 2001, o qual se encontra aguardando apreciação pelo juízo. 
Em outra das ações, o Ministério Público Federal pleiteou tutela específica para 
cumprimento de todos os Planos Básicos Ambientais da Usina, alegando haver 
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inadimplência generalizada em relação aos mesmos. O juiz da causa solicitou ao 
IBAMA e ao NATURATINS um relatório atualizado sobre as ações ambientais 
concluídas e o cumprimento das obrigações previstas nos Planos Básicos Ambientais. 
A terceira das Ações Civis Públicas, pleiteia liminar, para a imediata limpeza do 
reservatório, a implantação de um Plano de Uso do Entorno do Reservatório e a 
aquisição das Áreas de Preservação Permanente situadas numa faixa de 100 metros de 
largura ao redor da represa, sob pena de multa diária. A liminar foi negada, sendo que 
com relação à obrigação de adquirir as Áreas de Preservação Permanente, a Investco 
obteve liminar favorável, em Mandado de Segurança específico, para que, por hora, 
não lhe possa ser imposta tal obrigação. Entendemos serem remotas as perspectivas 
de perda, com base no fato de que a Investco atende integralmente as exigências 
contidas nos referidos Projetos. Não obstante tal entendimento, e embora não 
possamos prever o valor da indenização que possa vir a ser apurado em perícia e 
exigido em caso de condenação da Investco, provisionamos o valor de R$10 milhões 
para fazer face à eventuais contingências.  

 
• 1 Auto de Infração lavrado pelo IBAMA contra a Investco com relação à Usina 

Lajeado em decorrência da ocorrência de mortandade de peixes e 13 autos de infração 
lavrados pelo órgão ambiental do Estado de Tocantins (Naturatins) contra a Investco 
com relação à Usina Lajeado. Esclarecemos que 08 de tais autos de infração 
encontram-se aguardando baixa em vista do cumprimento das obrigações da Investco 
nos Termos de Ajuste de Conduta celebrados em relação a cada um deles. Os 05 
autos de infração ainda em andamento tem por causa (i) a não conclusão de reparos 
em residencias afetadas pelas obras de construção da usina, (ii) descumprimento de 
parecer que determinava a apresentação de manifestação das instituições públicas 
quanto aos aspectos construtivos das obras da UHE – Lajeado e (iii) descumprimento 
de obrigações estabelecidas em Programas Básicos Ambientais relativas à melhoria 
da infra-estrutura viária, elétrica e sanitária, à relocação do aterro sanitário  de 
Palmas, e à entrega de determinado Centro Comunitário. Em 31 de março de 2005 o 
passivo estimado para tais autos de infração era de R$600 mil, os quais não se 
encontram provisionados. Entendemos serem possíveis as perspectivas de perda dos 
autos de infração em questão.  

 
• 2 autos de infração lavrados pelo órgão ambiental do Estado do Espírito Santo 

(SEAMA) e 1 auto de infração lavrado pelo Instituto de Defesa Agropecuário e 
Florestal do Estado do Espírito Santo contra a Escelsa em decorrência de 
desmatamento por supressão de vegetação sem a devida autorização ambiental, bem 
como por dispor inadequadamente entulhos de construção sobre o solo provocando a 
degradação ambiental. Em 31 de março de 2005 o passivo estimado para tais autos de 
infração era de R$69 mil, os quais não se encontram provisionados. Entendemos 
serem remotas as perspectivas de perda dos autos de infração em questão.  

 
• 1 auto de infração lavrado pelo IBAMA contra a Enersul em decorrência da 

construção de um restaurante dentro da área de preservação permanente. Em 31 de 
março de 2005 o passivo estimado para tais autos de infração era de R$100 mil, os 
quais não se encontram provisionados. Entendemos serem remotas as perspectivas de 
perda dos autos de infração em questão. 

 
• Em novembro de 2001, o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública 

questionando a competência do NATURATINS para licenciar a UHE Peixe Angical, 
alegando tratar-se de empreendimento localizado em rio de domínio da União (Rio 
Tocantins). Em seu pedido, o Ministério Público Federal pleiteou que fosse  declarada 
a nulidade do processo de licenciamento ambiental já iniciado perante o 
NATURATINS e que fosse declarada a competência do IBAMA para conduzir tal 
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processo. Em sede de liminar, o Ministério Público Federal requereu que o 
NATURATINS deixasse de conduzir o processo de licenciamento ambiental das 
obras, que o consórcio das empresas responsáveis pelas obras se abstivessem de 
realizá-las e que o NATURATINS encaminhasse o referido processo ao IBAMA. 
Concedida a liminar, o processo de licenciamento ambiental passou a ser 
empreendido perante o IBAMA, sendo que este chegou a emitir a Licença de 
Instalação para o empreendimento. Atualmente aguardamos a manifestação do 
Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região acerca da matéria em 
discussão. Entendemos serem remotas as perspectivas de perda pelo Ministério 
Público Federal. 

 
Processos de Natureza Regulatória 

 
Em 31 de março de 2005, as empresas do nosso Grupo figuravam como parte em diversos 
processos administrativos e dois processos judiciais que versavam sobre matéria regulatória, 
os quais tinham por objeto contingência total de, aproximadamente, R$8,5 milhões (ou 
R$27,6 milhões, se considerados os R$19,1 milhões de possível contingência relativa ao 
mandado de segurança referente ao contrato de compra e venda de energia celebrado entre a 
Enertrade e a CERJ, abaixo descrito), para os quais não existe provisão constituída. De uma 
maneira geral, os processos de natureza regulatória consistem em autos de infração lavrados 
pela ANEEL (ou órgãos reguladores estaduais), com relação ao descumprimento de 
regulamentação em vigor, como, por exemplo, a não apresentação de laudos de avaliação, 
transgressão dos indicadores DEC ou FEC e interrupção do fornecimento de energia elétrica, 
dentre outros.  
 
Abaixo, encontra-se uma descrição do objeto dos principais autos de infração sobre matéria 
regulatória propostos contra as empresas do nosso Grupo: 
 

• 4 autos de infração lavrados pela ANEEL (e CSPE – Comissão de Serviços Públicos 
de Energia) contra a Bandeirante em decorrência (i) da não observância de 
determinados termos do Manual de Contabilidade instituído pela ANEEL, (ii) de não 
conformidades apontadas por ocasião da implantação do sistema de gerenciamento 
(CCS) das áreas de Atendimento, Cadastramento e Faturamento, este lavrado pela 
CSPE, (iii) do atraso na apresentação dos laudos de avaliação, exigidos pela 
Resolução ANEEL nº 493 e (iv) do encaminhamento de faturas emitidas com período 
superior a 33 dias. Em 31 de março de 2005 o passivo estimado para tal autos de 
infração era de R$4,7 milhões, os quais não se encontram provisionados. Entendemos 
serem remotas as perspectivas de perda dos autos de infração em questão.  

 
• 2 autos de infração lavrados contra a Enersul em decorrência do descumprimento de 

metas de DEC, FEC e de interrupção no fornecimento de energia elétrica. Em 31 de 
março de 2005 o passivo estimado para tal autos de infração era de R$ 2,1milhões, os 
quais não se encontram provisionados. Entendemos serem remotas as perspectivas de 
perda dos autos de infração em questão. 

 
• 3 autos de infração lavrados pela ANEEL contra a Escelsa em decorrência (i) do 

descumprimento de metas de DEC ou FEC, (ii) não celebração do contrato de uso do 
sistema de transmissão (CUST) até 31 de agosto de 1999, e (iii) interrupção no 
fornecimento de energia para a Região da Grande Vitória. Em 31 de março de 2005 o 
passivo estimado para os referidos autos de infração era de R$1,7 milhões, os quais 
não se encontram provisionados. Entendemos serem remotas as perspectivas de perda 
do auto de infração em questão. 
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Em 29 de outubro de 2003, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da 
Aneel negou aprovação dos Contratos de Compra e Venda de Energia Elétrica firmados pela 
Escelsa e Enersul com a Enertrade, sob a justificativa de que  o preço dos Contratos era 
superior ao preço máximo de contratação admitido pela Aneel e a cláusula de reajuste de 
preço estabelecia periodicidade menor que a admitida em lei. 
 
A Enertrade impetrou mandado de segurança em face da decisão da ANEEL e, em 5 de março 
de 2004, obteve medida judicial reconhecendo liminarmente a aprovação dos Contratos na 
pendência da ação.  Em 15 de abril de 2005 foi proferida sentença denegando a segurança, em 
face da qual foi interposto recurso de apelação, que suspendeu os efeitos da sentença.   
 
Caso seja proferida decisão final contrária à Enertrade, confirmando o entendimento da Aneel 
sobre a não aprovação dos Contratos, a Energias do Brasil acredita que, com relação ao 
período anterior à decisão judicial definitiva, seria aplicado o preço máximo estabelecido pela 
Aneel e não o preço originalmente pactuado entre as partes, com a conseqüente devolução da 
diferença pela Enertrade, não havendo qualquer impacto com relação às tarifas praticadas pela 
Escelsa e Enersul até então. Se os Contratos vierem a ser declarados ineficazes a partir da data 
da decisão judicial definitiva, a Escelsa e a Enersul teriam que negociar novos volumes de 
energia elétrica em substituição àqueles contratados com a Enertrade, a qual, por sua vez, 
teria que vender a energia disponível a um terceiro, arcando com eventuais diferenças de 
preço.  
 
Não obstante, não se pode assegurar que venha a ser esse o tratamento a ser dado pela 
ANEEL, caso haja sentença desfavorável à Enertrade. Ainda que questionável, não se pode 
descartar a hipótese de a Aneel  pretender considerar os contratos  ineficazes desde momento 
anterior à decisão final desfavorável à Enertrade  e, a partir daí, pretender desconstituir todos 
ou parte dos efeitos por eles gerados. Consideramos, entretanto, esse cenário improvável, uma 
vez que afetaria as relações de compra e venda do sistema elétrico nacional já concretizadas, 
acarretando a revisão das operações realizadas por um expressivo número de agentes do setor 
elétrico integrantes da CCEE/MAE desde o início dos Contratos. Em qualquer hipótese, a 
Escelsa e a Enersul estão sujeitas à imposição de penalidade pela Aneel correspondente, a até 
2% do faturamento de cada distribuidora nos 12 meses imediatamente anteriores à lavratura 
do respectivo auto de infração. Uma decisão desfavorável neste processo poderá afetar de 
forma adversa relevante a Enertrade. 
 
Em 4 de junho de 2003, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da 
ANEEL, aprovou  o Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica da Enertrade com a 
CERJ ("Contrato"), condicionando-a  ao atendimento, no prazo de noventa dias contados da 
referida data, das seguintes condições: (i) ajuste da cláusula de preço do Contrato, ao valor 
máximo estabelecido no referido ofício (aproximadamente 74,6% do valor contratado) e; (ii) 
adequação da multa da cláusula de rescisão, de modo a torná-la compatível com os montantes 
de energia e com o saldo remanescente do referido Contrato. Em 24 de junho de 2003 a 
ANEEL ratificou, por meio da Nota Técnica nº 131/2003-SFF/SEM/ANEEL, a decisão acima 
mencionada quanto ao preço a ser praticado. 
 
A Enertrade impetrou mandado de segurança em face da decisão da ANEEL, tendo obtido  
em 12 de agosto de 2003, provimento liminar que determinou a suspensão dos efeitos do 
Ofício por meio do qual a ANEEL proferiu a decisão acima descrita. Em 10 de setembro de 
2003 a ANEEL interpôs Agravo de Instrumento requerendo a cassação do provimento liminar 
obtido pela Enertrade, havendo o pleito da ANEEL sido negado, mantendo-se, portanto, 
vigente a liminar obtida pela Enertrade. 
  
Não obstante, a Enertrade, com base na liminar acima mencionada, esteja faturando energia 
vendida à CERJ considerando o preço estabelecido no Contrato, a CERJ tem realizado 
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pagamentos da energia por ela adquirida com base no preço estabelecido pela ANEEL, 
mantendo o pagamento da diferença suspenso até que seja proferida a decisão judicial 
definitiva no processo judicial em questão. Os valores faturados pela Enertrade contra a CERJ 
e não pagos encontram-se contabilizados nas demonstrações financeiras da Enertrade como 
contas a receber. Em 31 de março de 2005 o valor faturado pela Enertrade contra a CERJ e 
não recebido perfazia o montante de R$19,1 milhões. Caso a decisão final no processo 
judicial em questão seja contrária à Enertrade, não será possível proceder à cobrança do valor 
acumulado correspondente à diferença entre o preço previsto no Contrato e o estabelecido 
pela ANEEL, implicando assim no reconhecimento de prejuízo de tal montante pela 
Enertrade. 
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ADMINISTRAÇÃO 
 
 
Somos administrados por um Conselho de Administração e por uma Diretoria: 
 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
Nosso Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada, responsável pelo 
estabelecimento das políticas e diretrizes gerais dos nossos negócios, incluindo a estratégia de 
longo prazo. De acordo com nosso Estatuto Social, nosso Conselho de Administração deve 
ser composto por no mínimo 5 e no máximo 11 membros, eleitos para mandato de 1 exercício 
anual, podendo ser reeleitos, e considerando-se exercício anual o período compreendido entre 
2 Assembléias Gerais Ordinárias. Os membros do Conselho de Administração permanecerão 
no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores. 
 
Nosso Conselho de Administração se reúne, ordinariamente, a cada 3 meses e, 
extraordinariamente, sempre que necessário. As reuniões do nosso Conselho de 
Administração devem ser realizadas com a presença da maioria de seus membros em 
exercício e as deliberações são tomadas mediante o voto favorável da maioria dos membros 
em exercício, sendo que, no caso de empate, caberá ao Presidente do Conselho de 
Administração o voto de qualidade. 
 
Dos atuais 5 integrantes do Conselho de Administração, 4 foram indicados pela Energias de 
Portugal e 1 pela GTD nos termos do Acordo celebrado com a GTD (para mais informações, 
vide Seção “Principais Acionistas” deste Prospecto).  
 
A remuneração dos membros do nosso Conselho de Administração é fixada anualmente pela 
Assembléia Geral, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a sua respectiva 
distribuição. 
 
Os nomes, cargos e datas da nomeação dos conselheiros são os seguintes: 
 

Conselheiros - Nome Cargo Data da Eleição Término do 
Mandato 

Jorge Manuel de Oliveira Godinho Presidente do Conselho 30.03.2005 AGO de 2006 

António Fernando Melo Martins da Costa Vice-presidente do Conselho 30.03.2005 AGO de 2006 

Rui Miguel de Oliveira Horta e Costa Conselheiro 29.04.2005 AGO de 2006 

Arnaldo Pedro Figueiroa Navarro Machado Conselheiro 29.04.2005 AGO de 2006 

Luiz Guilherme de França Nobre Pinto Conselheiro 29.04.2005 AGO de 2006 

 
Seguem abaixo, breves informações biográficas dos membros efetivos de nosso Conselho de 
Administração: 
 
Jorge Manuel de Oliveira Godinho 
 
Nascido em 24 de setembro de 1952. Licenciado em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto 
Superior Técnico (“IST”), com MBA pela Universidade Nova de Lisboa. Lecionou no IST 
como Assistente e Regente. Entre 1978 e 1982, foi Dirigente Sindical e Membro da Comissão 
Inter Sindical da Energias de Portugal. Desempenhou funções executivas nos X e XI 
Governos Constitucionais de Portugal como Secretário de Estado das Pescas (1985-1990). 
Como Presidente do Conselho de Administração da Portucel e Portucel Industrial, entre 1990 
e 1998, conduziu a reestruturação das empresas e iniciou a sua privatização. Foi ainda 
Presidente do Conselho de Administração da Docapesca, Vice-Presidente da Associação 
Industrial Portuguesa e Membro da Administração do Instituto de Gestão Financeira da 
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Segurança Social, Junta Nacional da Investigação Científica e Tecnológica, Fórum para com a 
Competitividade, Efacec e do Fundo para a Internacionalização da Economia Portuguesa. Foi 
representante da Energias de Portugal na Optimus (1998-2000) como Vice-Presidente do 
Conselho de Administração e do Conselho de Administração da OPTEP. Até 2003, foi 
Presidente da Comissão Executiva da Edinfor e do Conselho de Administração da ACE, 
subsidiária da Edinfor, ambas ligadas à área de informática. É Presidente do nosso Conselho 
de Administração. 
 
António Fernando Melo Martins da Costa 
 
Nascido em 13 de dezembro de 1954. Licenciado em Engenharia Civil, com MBA, ambos 
pela Universidade do Porto e com formação executiva complementar no INSEAD 
(Fontainebleau), AESE (Universidade Navarra) e Wharton School (Filadélfia, EUA). Iniciou 
sua carreira profissional em 1976 como docente universitário, tendo ingressado na Energias 
de Portugal em 1981. Em 1989, mudou para o setor financeiro, onde foi Diretor Geral do 
Banco Comercial Português (Millenium BCP) e Administrador Executivo de empresas de 
Seguros, Pensões, Gestão de Fundos e Patrimônios do Grupo Millenium BCP. A partir de 
1990 passou também a Diretor da Holding financeira Eureko BV (Holanda), detentora de 
participações de controle em diversas seguradoras e sociedades gestoras de ativos na Europa. 
Foi também Presidente Executivo da Eureko Polska e Vice-Presidente Executivo da PZU, 
Polônia (a maior seguradora e gestora de ativos e fundos de pensões da Europa Central). Em 
2003, regressou à Energias de Portugal para assumir a posição de CEO das operações no 
Brasil. É Vice-Presidente do nosso Conselho de Administração e Presidente de nossa 
Diretoria. Ocupa ainda o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Bandeirante, 
Escelsa, Enersul, Ampla, Enerpeixe e Energest. É Diretor Presidente da Enertrade.  
 
Rui Miguel de Oliveira Horta e Costa 
 
Nascido em 27 de Agosto de 1960. Licenciado em Economia pela Universidade Católica 
Portuguesa, com MBA pela Universidade de Minnesota. Iniciou sua carreira em 1986 como 
Assistente do Programa de MBA da Universidade de Minnesota, tendo em seguida ingressado 
nos quadros da MDM - Sociedade de Investimentos. Em 1987 mudou para o setor financeiro, 
onde foi Diretor e Adjunto da Administração do Banco Finantia, permanecendo neste cargo 
até 1989. Foi também Vice Presidente Residente do Citibank Portugal entre 1989 e 1990, 
Administrador do Grupo Jorge de Mello entre 1990 a 1995 e Diretor Executivo da UBS 
Warburg em Londres entre 1995 e 2000. Em maio de 2000 foi eleito para o cargo de membro 
executivo da Administração da Energias de Portugal, tendo sido reeleito em maio de 2003. É 
também membro dos Conselhos de Administração da HidroCantábrico, da GALP, da EDP 
Distribuição, da EDP Produção, da ONI e da nossa Companhia.  
 
Arnaldo Pedro Figueiroa Navarro Machado 
 
Nascido em 16 de Setembro de 1945. Licenciado em Engenharia Naval pela Universidade de 
Strachclyde, (Glasgow). Iniciou sua carreira em 1984 como Vogal do Conselho de 
Administração da Setenave, cargo que ocupou até 1988, e desde então ocupou diversos 
cargos, tais como, Presidente do Conselho de Administração da Sociedade da Água de Luso, 
S.A., em janeiro de 1990, Vogal do Conselho de Gerência da Sociedade Central de Cervejas, 
entre 1988 e 1991, Vogal dos Conselhos de Administração da Energias de Portugal S.A., 
entre 1991 e 1992, da Turbogás, entre 1995 e 1998, da OPTEP Empresa de Telecomunicações 
Globais S.A., entre 1997 e 1998, da Investco – Veículo de Investimento de Empreendimento 
Hidroeléctrico do Lajeado no Brasil, em 1998 e da CERJ, entre 1996 e 1998. Foi também 
Presidente da MRH – Mudança e Recursos Humanos S.A., entre 1997 e 1998, Vogal e 
Presidente da CPPE – Companhia Portuguesa de Produção de Eletricidade S.A., entre 1994 e 
1997, e da Internel – Eletricidade de Portugal Internacional S.A., entre 1992 e 1998. Foi, 
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ainda, Vice - Presidente do Conselho de Administração da Energias de Portugal S.A., entre 
1992 e 1998, Vogal do Conselho de Administração da HLC – Engenharia de Gestão e 
Projetos S.A., entre 1998 e 2000, e Presidente da Comissão Executiva da Sociedade Central 
de Cervejas, entre 2000 e 2002, e da EDP Distribuição, entre 2002 e 2004. Atualmente ocupa 
os cargos de Administrador e Vogal da Comissão Executiva da Energias de Portugal S.A., de 
Presidente do Conselho de Administração da EDP Comercial, da EDP Soluções Comerciais, 
da EDP Internacional e da Labelec. Além disso, é Vice Presidente do Conselho de 
Administração da CEM - Companhia Eletricidade de Macau e membro do Conselho de 
Administração da nossa Companhia. 
 
Luiz Guilherme de França Nobre Pinto 
 
Nascido em 8 de junho de 1971. Licenciado em Estatística pela Universidade Estadual do Rio 
de Janeiro, com MBA em Finanças pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Mestrado 
em Finanças e Economia Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Iniciou sua carreira em 
1991 no Banco Cambial S.A. Foi ainda Assistente Operacional e Diretor de Renda Fixa na 
Investidor Profissional Consultoria Ltda – IP, entre 1991 e 1994, Analista de Investimentos, 
Gestor de Renda e Gerente da Divisão de Investimentos e Aplicações na Fundação Eletrobrás 
de Seguridade Social – Eletros, entre 1994 e 2003, e Diretor Financeiro e Investimento na 
Fundação Embratel de Seguridade Social – Telos, entre Fevereiro 2003 e Julho 2003. 
Atualmente é Assessor da Diretoria Financeira na Fundação Eletrobrás de Seguridade Social 
– Eletros, cargo que ocupa desde julho 2003. É membro do Conselho de Administração da 
nossa Companhia. 
 
 
DIRETORIA  
 
Nossa Diretoria deve ser composta por até 6 membros, acionistas ou não, sendo responsável 
pela administração dos negócios em geral e a prática de todos os atos necessários ou 
convenientes, bem como pela execução das deliberações tomadas pelo nosso Conselho de 
Administração. Nossos Diretores têm responsabilidades individuais estabelecidas pelo nosso 
Conselho de Administração e Estatuto Social, ocupando seus cargos por um mandato de 3 
exercícios anuais, podendo ser reeleitos, devendo permanecer em seus cargos até a eleição e 
posse de seus sucessores.  
 
As reuniões de Diretoria são convocadas pelo Diretor-Presidente ou por quaisquer dois 
membros em conjunto, sempre que assim exigir os negócios sociais, com antecedência 
mínima de dois dias, sendo que somente serão instaladas com a presença da maioria de seus 
membros. As deliberações de nossa Diretoria serão tomadas por maioria de votos dos 
presentes. 
 
Os nomes, cargos e datas da nomeação dos nossos Diretores atuais são os seguintes, 
observado que permanece vago o cargo de Diretor Vice-Presidente de Distribuição e Serviços 
Comerciais. 
 
 

Nome Cargo Data da Eleição Término do 
Mandato 

António Fernando Melo Martins da Costa Diretor-Presidente 30.03.2005 AGO de 2008 

Antonio José Sellare 
Diretor Vice-Presidente 
de Finanças e Relações 
com Investidores 

30.03.2005 AGO de 2008 

Carlos Alberto Silva de Almeida e Loureiro Diretor Vice-Presidente 
de Comercialização 

30.03.2005 AGO de 2008 

Custódio Alexandre Rouxinol Miguens Diretor Vice-Presidente de 
Geração e Meio-Ambiente 

30.03.2005 AGO de 2008 
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Nome Cargo Data da Eleição Término do 
Mandato 

António Eduardo da Silva Oliva 
Diretor Vice-Presidente de 
Distribuição e Serviços 
Técnicos 

30.03.2005 AGO de 2008 

 
Seguem breves informações biográficas sobre cada membro de nossa Diretoria. 

 
António Fernando Melo Martins da Costa 
 
Biografia já apresentada na Seção “Administração – Conselho de Administração”, tendo em 
vista que o referido diretor também faz parte do Conselho de Administração da Companhia.  
 
Antonio José Sellare 
 
Nascido em 19 de julho de 1953. Formado em Administração de Empresas pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo – PUC em 1980. Anteriormente ao ingresso no Grupo 
EDP, acumulou experiência em instituições financeiras com responsabilidade durante a 
carreira pelas áreas administrativas e contábeis, administração de fundos de investimento, 
operações em bolsas de valores e com derivativos, gestão de risco, gestão de tesouraria e 
modelagem de produtos financeiros. É responsável no Grupo EDP pela coordenação das 
gestões financeiras das Unidades de Negócios no Brasil, pelas negociações para 
financiamento de projetos, pelo acompanhamento e avaliação dos resultados das empresas 
participadas, pela avaliação local de novos projetos e oportunidades de negócios, pelas 
operações de reorganização societária e pela Coordenação dos Planos de Negócio das 
empresas nas quais o Grupo EDP detém participação no Brasil. É membro de nossa diretoria, 
ocupando o cargo de Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores. É 
também membro efetivo do Conselho de Administração das empresas Bandeirante, Escelsa, 
Enersul, Enerpeixe e Energest; e membro suplente das empresas Ampla, Coelce e Investco; 
além de Diretor Financeiro da Enertrade. 
 
Carlos Alberto Silva de Almeida e Loureiro 
 
Nascido em 10 de agosto de 1946. Formado em Engenharia Electrotécnica na Universidade 
do Porto. Cursou ainda Alta Direcção de Empresas (PADE), na AESE – Escola de Direcção e 
Negócios, concluindo o curso em 2001. Desempenhou diversas funções na Ordem dos 
Engenheiros de Portugal, além de ter sido Delegado de Portugal na EUREL - Associação 
Européia das Associações de Engenheiros Electrotécnicos e posteriormente Presidente da 
EUREL. Exerceu os seguintes cargos públicos em Portugal: Vereador da Câmara Municipal 
de Coimbra; Deputado à Assembléia Municipal de Coimbra; Vice-Presidente da Comissão de 
Coordenação da Região Centro; Governador Civil do Distrito de Coimbra; Secretário de 
Estado da Construção e Vias Terrestres (Ministério das Obras Públicas Transportes e 
Comunicações); Presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro; Secretário de 
Estado da Administração Interna; e Deputado à Assembléia Municipal do Cadaval. Dentre as 
atividades profissionais desenvolvidas nos últimos anos destacam-se (i) Diretor da Direção de 
Gestão e Sistemas Comerciais da EDP – Distribuição, Diretor Adjunto da Direção de Gestão 
e Sistemas Comerciais, Diretor Adjunto da Direção Central Comercial, Assessor do Conselho 
de Administração para as áreas da Qualidade, da Auditoria e da Comunicação da 
Electricidade de Lisboa e Vale do Tejo. Finalmente, foi Diretor Comercial da Bandeirante, 
ocupando o cargo de janeiro de 2002 a dezembro de 2003. Atualmente, é membro de nossa 
diretoria, ocupando o cargo de Diretor Vice-Presidente de Comercialização. É também 
membro suplente do Presidente do Conselho de Administração da Enerpeixe, membro do 
Conselho de Administração da Bandeirante, Escelsa, Enersul, Ampla e Coelce; além de 
Diretor Vice-Presidente da Enertrade. 
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Custódio Alexandre Rouxinol Miguens 
 
Nascido em 04 de setembro de 1948. Licenciado em Engenharia Electrotécnica pelo Instituto 
Superior Técnico de Lisboa, Portugal. De maio de 1993 até outubro de 2000, foi Presidente 
do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da CEM – Companhia de 
Electricidade de Macau, além de desempenhar os cargos de “Council Member” AESIEAP – 
The Association of The Electricity Supply Industry of East Asia and The Western Pacific (de 
novembro de 1993 a outubro de 2000), “Council Member” Macau Management Association 
(de maio de 1993 a maio de 1997) e Vice-Presidente (de maio de 1997 a outubro de 2000). De 
outubro de 2000 a junho de 2002, foi Presidente da Comissão Executiva da EDP 
Internacional, SGPS, SA, simultaneamente sendo Administrador Executivo da Edinfor, 
Presidente do Conselho de Administração da Internel – Serviços de Consultoria Internacional 
S.A, Presidente do Conselho de Administração da CEM – Companhia de Electricidade de 
Macau, S.A, Administrador da Energias de Portugal, Administrador da EEGSA – Empresa 
Eléctrica de Guatemala, S.A., Administrador da DECA II – Distributión Eléctrica 
Centroamericana Dos, S.A., Administrador da Redal S.A. (Marrocos), membro da Direcção 
da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa. No período de julho de 2002 a junho de 
2003, foi Administrador Executivo da EDP Produção e da CPPE – Companhia Portuguesa de 
Produção de Electricidade e Presidente do Conselho de Administração da EDP – Cogeração, 
sendo simultaneamente Presidente do Conselho de Administração (não executivo) da CEM – 
Companhia de Electricidade de Macau, SA, Administrador da Ecogen e membro da Direcção 
da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa. Até outubro de 2003, desempenhou o 
cargo de Administrador Executivo da Enernova. Atualmente, é membro de nossa diretoria, 
ocupando o cargo de Diretor Vice-Presidente de Geração e Meio-Ambiente. É também 
membro do Conselho de Administração da Bandeirante, Escelsa, Enersul, Investco, Enerpeixe 
e Energest; além de Diretor-Presidente da Energest, Enerpeixe, EDP Lajeado e Enercouto.  
 
António Eduardo da Silva Oliva 
 
Nascido em 4 de fevereiro de 1946. Engenheiro Eletrotécnico, formado pela Universidade de 
Lourenço Marques em Moçambique. Foi professor na Escola Industrial Mouzinho de 
Albuquerque em Moçambique, sócio e engenheiro eletrotécnico na Urboprojecto Lda – 
Gabinete de Estudos e Projetos de Engenharia, Chefe da Divisão de Centrais e Subestações e 
Chefe dos Serviços Elétricos e Direção de Exploração da respectiva Rede Elétrica na SHER-
Sociedade Hidrelétrica do Revué, S.A. Em 1974, ingressou na Energias de Portugal como 
engenheiro de Projetos, tendo sido nomeado, em julho de 1989, Chefe do Centro de 
Distribuição Coimbra, assegurando a gestão dos diversos serviços (Recursos Humanos, 
Administrativo, Comercial e Técnico), a elaboração dos planos de atividades e orçamento, sua 
coordenação e responsabilidade pela sua execução. Foi nomeado, em 1991, Diretor Executivo 
da Direção Operacional de Distribuição Centro de Portugal. Em 1994, passou a Vogal 
Executivo do Conselho de Administração da Cenel – Eletricidade do Centro S.A. (empresa de 
distribuição de energia elétrica do Grupo EDP). Em 1997, foi Vogal Executivo do Conselho 
de Administração da EN – Eletricidade do Norte S.A. (empresa de distribuição de energia 
elétrica do Grupo EDP). Foi Presidente Executivo do Conselho de Administração da HDN – 
Energia do Norte S.A. (empresa de produção hidrelétrica do Grupo EDP), de janeiro de 1997 
a maio de 1998, e Presidente Executivo da Hidrocenel – Energia do Centro S.A. (empresa de 
produção hidrelétrica do Grupo EDP), de maio de 1998 a junho de 2001, após exercer a 
função de Vogal Executivo do Conselho de Administração da empresa. Em fevereiro de 2000, 
foi nomeado Vogal Executivo do Conselho de Administração da EDP Distribuição – Energia 
S.A (distribuidora de energia elétrica de Portugal), com atribuição da responsabilidade da 
Área de Negócio Serviços de Rede. Um ano antes, havia sido nomeado Vogal Executivo dos 
Conselhos de Administração da LTE – Eletricidade de Lisboa e Vale do Tejo S.A. e da SLE – 
Eletricidade do Sul S.A. (empresas de distribuição de energia elétrica do Grupo EDP). 
Atualmente, é membro de nossa diretoria, ocupando o cargo de Diretor Vice-Presidente de 
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Distribuição e Serviços Técnicos. É também membro do Conselho de Administração da 
Bandeirante, Escelsa e Enersul, sendo Diretor-Presidente das duas últimas companhias. �
 
 
REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES 

 
No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2004, o valor total da remuneração, inclusive 
benefícios, paga aos nossos administradores totalizou aproximadamente R$4.401 mil. 
 
 
CONSELHO FISCAL 

 
Possuímos um Conselho Fiscal não permanente, instalado apenas nos exercícios em que for 
solicitado por acionistas, composto por 3 membros efetivos e igual número de suplentes, 
acionistas ou não, eleitos pela Assembléia Geral que deliberar sua instalação e que lhes fixará 
os honorários, respeitados os limites legais. Quando de seu funcionamento, nosso Conselho 
Fiscal tem as atribuições e os poderes conferidos por lei. O período de funcionamento do 
nosso Conselho Fiscal terminará na primeira Assembléia Geral Ordinária realizada após sua 
instalação. 
 
Quando instalado, a  principal responsabilidade do nosso Conselho Fiscal, que é independente 
da administração e dos auditores independentes nomeados pelo nosso Conselho de 
Administração, é analisar as demonstrações financeiras, reportando-as aos nossos acionistas. 
Nosso Conselho Fiscal também é encarregado da elaboração de pareceres acerca de (i) 
propostas de alterações no capital social; (ii) emissão de debêntures ou bônus de subscrição; 
(iii) planos de investimentos ou orçamento de capital; (iv) distribuições de dividendos; e (v) 
reorganizações societárias apresentadas para análise. Nosso Conselho Fiscal também 
fiscaliza, por qualquer de seus membros e de forma colegiada, os atos dos Administradores, 
verificando o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários. 
 
 
PLANOS DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES 
 
Não temos planos de opção de compra de ações para administradores. 
 
 
CONTRATOS COM ADMINISTRADORES 
 
Não temos contratos em vigor com nossos administradores. 
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COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 
 
 
GERAL 
 
Somos uma sociedade por ações de capital aberto, constituída nos termos das leis brasileiras, 
e registrada na CVM sob nº [�].  
 
 
CAPITAL SOCIAL 
 
Atualmente, nosso capital social é de R$2.012.583.258,12, totalmente subscrito, representado 
por 100.009.232 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal. Do total de ações 
detidas pela Energias de Portugal, 1.011.966 ações ainda não foram integralizadas. A 
Energias de Portugal pretende promover a integralização dessas ações antes da realização da 
Oferta, mediante a capitalização de créditos detidos pela sua controlada EDP ISL contra a 
Energias do Brasil, no valor de R$29,0 milhões, representados por parcela das 10% Senior 
Notes emitidas pela Escelsa com vencimento em 2007. A dívida da Escelsa representada pela 
referida parcela das 10% Senior Notes foi assumida pela Energias do Brasil, nos termos do 
Compromisso de Assunção de Dívida datado de 13 de junho de 2005 (vide Seção “Operações 
com Partes Relacionadas – Compromisso de Assunção de Dívida”). Não detemos nenhuma 
ação em tesouraria. A assunção, pela Companhia, de parcela da dívida representada pelas 
10% Senior Notes foi preliminarmente aprovada pela ANEEL, estando tal aprovação sujeita a 
confirmação. . 

 

Histórico do Capital Social 
 
O nosso capital social sofreu as seguintes alterações nos 3 últimos exercícios sociais, sendo 
que não houve alteração no nosso controle e nem alteração no controle do capital social da 
nossa controladora, Energias de Portugal:  
 

Data Valor  
(R$ mil) 

Alteração 

AGE de 05.04.02 644.207 Aumento do capital social mediante subscrição particular em dinheiro, com 
aumento do número de ações. 

AGE de 19.08.02 679.207 Aumento do capital social mediante subscrição particular em dinheiro, com 
aumento do número de ações. 

AGE de 02.10.02 696.958 Aumento do capital social mediante subscrição particular em dinheiro, com 
aumento do número de ações. 

AGE de 31.10.02 717.302 Aumento do capital social mediante incorporação de empresas, com aumento do 
número de ações. 

AGE de 31.10.02 1.249.323 Aumento do capital social mediante subscrição de bens ou créditos, com aumento 
do número de ações. 

AGE de 29.12.03 1.251.510 Aumento do capital social mediante subscrição de bens ou créditos, com aumento 
do número de ações. 

AGE de 29.12.03 1.301.927 Aumento do capital social mediante subscrição de bens ou créditos, com aumento 
do número de ações. 

AGE de 29.12.03 1.351.927 Aumento do capital social mediante subscrição particular em dinheiro, com 
aumento do número de ações. 

AGE de 31.12.03 1.352.839 Aumento do capital social mediante subscrição de bens ou créditos, com aumento 
do número de ações. 

AGE de 18.04.05 - Grupamento de Ações na proporção de 1 ação nova para cada 28,18 ações 
antigas.  

AGE de 29.04.05 2.012.583 Aumento do capital social mediante incorporação de empresas e ações, com 
aumento do número de ações. 
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Capital Autorizado 
 
Nosso Estatuto Social autoriza nosso Conselho de Administração a aumentar nosso capital 
social até o limite de 200.000.000 ações ordinárias, independente de reforma estatutária, sem 
a necessidade de aprovação em Assembléia Geral de acionistas. Qualquer aumento de capital 
que exceda o limite do capital autorizado deverá ser aprovado por nossos acionistas em 
Assembléia Geral. 
 
 
OBJETO SOCIAL 
 
Nosso objeto social, segundo o artigo 4º do nosso Estatuto Social, é: 
 

(a) participar em outras sociedades, como sócia, acionista ou quotista, bem como em 
negócios e empreendimentos do setor energético, no Brasil e/ou no exterior; 

 
(b) gerir ativos de distribuição, geração, transmissão e comercialização de energia, em 

suas diversas formas e modalidades;  
 
(c) estudar, planejar, desenvolver e implantar projetos de distribuição, geração, 

transmissão e comercialização de energia, em suas diversas formas e modalidades; e 
 
(d) prestar serviços em negócios do setor energético no Brasil e/ou no exterior.  

 
 
DIREITOS DAS AÇÕES ORDINÁRIAS 
 
Cada uma de nossas ações ordinárias confere a seu detentor um voto nas deliberações de 
nossas Assembléias Gerais. Nossas ações ordinárias são indivisíveis. Quando a Ação 
pertencer a mais de uma pessoa será formado um condomínio e os direitos a ela conferidos 
serão exercidos pelo representante do condomínio. De acordo com o nosso Estatuto Social e 
com o Contrato de Participação no Novo Mercado celebrado com a BOVESPA para a 
listagem de nossas ações ordinárias no Novo Mercado, não podemos emitir ações sem direito 
de voto ou com voto restrito. Os titulares de nossas ações ordinárias fazem jus a dividendos 
ou outras distribuições feitas aos acionistas, em proporção ao número de ações por eles 
detidas. Ademais, quando da nossa liquidação, as ações ordinárias farão jus a reembolso de 
capital na proporção da sua participação em nosso patrimônio líquido. Os detentores das 
ações ordinárias não são obrigados a subscrever nossos futuros aumentos de capital. Nossas 
ações ordinárias têm direito de serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações em 
decorrência da alienação do nosso controle, a 100% do preço pago por ação ordinária do 
bloco de controle, de forma a assegurar a nossos demais acionistas tratamento igualitário 
àquele dado ao acionista alienante. 
 
 
OPÇÃO DE COMPRA 
 
De acordo com o nosso Estatuto Social, podemos, por deliberação da Assembléia Geral, 
outorgar opção de compra de ações em favor de nossos administradores, empregados e 
colaboradores, podendo essa opção ser estendida aos administradores e empregados das 
sociedades por nós controladas e a nós coligadas, direta ou indiretamente. Até a data deste 
Prospecto, não tínhamos concedido opções de compra de ações.  
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ASSEMBLÉIAS GERAIS 
 
Nas Assembléias Gerais regularmente convocadas e instaladas, nossos acionistas estão 
autorizados a decidir todos os negócios relativos ao nosso objeto e a tomar todas as 
deliberações que julgarem convenientes aos nossos interesses. Compete exclusivamente aos 
nossos acionistas, em Assembléia Geral Ordinária, tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, deliberar sobre a destinação do lucro 
líquido e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social imediatamente anterior. 
Além disso, nossos conselheiros de administração são, em regra, eleitos nas Assembléias 
Gerais Ordinárias, ainda que, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, eles possam ser 
eleitos em certas ocasiões em Assembléia Geral Extraordinária. Membros do conselho fiscal, 
na hipótese em que a sua instalação tenha sido solicitada por número suficiente de acionistas, 
podem ser eleitos em qualquer Assembléia Geral.  
 
Uma Assembléia Geral Extraordinária pode ser realizada ao mesmo tempo em que a 
Assembléia Geral Ordinária.  
 
Compete aos nossos acionistas decidir, em Assembléias Gerais, dentre outras, as seguintes 
matérias: 
 

• a reforma do nosso Estatuto Social; 
 
• eleição e destituição de nossos membros do conselho de administração e, se em 

funcionamento, membros do conselho fiscal; 
 

• fixação da remuneração global de nossos diretores, membros do conselho de 
administração e, se em funcionamento, do conselho fiscal; 

 
• aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras auditadas; 

 
• a emissão de ações a título bonificação; 

 
• aprovação de desdobramento ou grupamento de ações; 
 
• aprovação de outorga de planos de opção de compra de ações ou de direito de 

subscrição para nossos administradores e empregados; 
 

• nossa saída do Novo Mercado da BOVESPA; 
 

• a escolha da empresa especializada responsável pela determinação do nosso valor 
econômico em caso de oferta pública de aquisição de nossas ações levada a efeito no 
âmbito da saída do Novo Mercado; 

 
• a emissão de debêntures, exceto no caso de debêntures simples, não conversíveis em 

ações e sem garantia real cuja emissão poderá ser deliberada pelo Conselho de 
Administração; 

 
• a suspensão do exercício dos direitos de acionista que tenha deixado de cumprir 

obrigação prevista em lei ou em nosso Estatuto Social; 
 

• a avaliação de bens com os quais o acionista pretende concorrer para a formação do 
capital social; 
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• a nossa transformação fusão, incorporação ou cisão; 
 

• a nossa dissolução e liquidação, e a eleição e destituição dos liquidantes, bem como a 
aprovação de suas contas; 

 
• a autorização para que nossos administradores ajuízem pedido de nossa falência ou de 

nossa recuperação judicial ou extrajudicial; 
 

• a autorização para amortização ou resgate de nossas ações; 
 

• a redução do percentual dos dividendos obrigatórios; 
 

• a participação em grupo de sociedades; 
 

• a mudança da nossa atividade preponderante ou do nosso objeto social; e 
 

• a aprovação do cancelamento de processo voluntário de liquidação da companhia. 
 
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o nosso Estatuto Social tampouco 
deliberações adotadas por nossos acionistas em Assembléia Geral podem privar os acionistas 
de determinados direitos, tais como: 
 

• o direito a participar na distribuição dos lucros; 
 

• o direito a participar, na proporção da sua participação no nosso capital social, na 
distribuição de quaisquer ativos remanescentes na hipótese de liquidação da 
companhia; 

 
• o direito de preferência na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou 

bônus de subscrição, exceto em determinadas circunstâncias previstas na Lei das 
Sociedades por Ações. Para mais informações, vide item “Direito de Preferência” 
abaixo;  

 
• o direito de fiscalizar, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, a gestão dos 

nossos negócios; e 
 

• o direito de retirada nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações. Para mais 
informações, vide item “Direito de Retirada e Resgate” abaixo. 

 
Quorum 

 
Como regra geral, a Lei das Sociedades por Ações prevê que a Assembléia Geral será 
instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas que detenham, pelo menos, 
25% do capital social e, em segunda convocação, com qualquer número de acionistas titulares 
de ações ordinárias. Caso os acionistas tenham sido convocados para deliberar sobre a 
reforma do nosso Estatuto Social, o quorum de instalação em primeira convocação será de, 
pelo menos, dois terços das ações representativas do capital social da companhia e, em 
segunda convocação, de qualquer número de acionistas. 
 
De modo geral, as aprovações em Assembléia Geral podem ser feitas por acionistas que 
comparecerem pessoalmente ou por meio de procurador e que representem, no mínimo, a 
maioria das ações ordinárias, sendo que as abstenções não são levadas em conta para efeito 
deste cálculo. Entretanto, nos seguintes casos é necessária a aprovação de acionistas que 
representem metade, no mínimo, das ações com direito a voto: 
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• a redução do dividendo obrigatório; 
 
• nossa fusão ou incorporação em outra sociedade; 

 
• nossa cisão; 

 
• a participação em grupo de sociedades; 

 
• a mudança de nosso objeto social; 

 
• a cessação do estado de liquidação; 

 
• nossa dissolução; e 

 
• a incorporação de nossas ações no capital de outra sociedade. 

 
De acordo com o Regulamento do Novo Mercado (conforme definido abaixo), enquanto 
estivermos admitidos no Novo Mercado, não poderemos emitir ações preferenciais. 
 

Convocação 
 
A Lei das Sociedades por Ações exige que todas as nossas Assembléias Gerais sejam 
convocadas mediante publicações em 3 datas diferentes no “Diário Oficial do Estado de São 
Paulo” e no jornal “Valor Econômico”, sendo a primeira com, no mínimo, 15 dias de 
antecedência da Assembléia, em primeira convocação, e com 8 dias de antecedência, em 
segunda convocação. A CVM poderá, no entanto, em determinadas circunstâncias, requerer 
que a primeira convocação para nossas Assembléias Gerais de acionistas seja feita com até 30 
dias de antecedência da realização da respectiva Assembléia Geral, face à complexidade da 
matéria a ser aprovada. 
 

Local da Realização de Assembléia Geral 
 
Nossas Assembléias Gerais são realizadas em nossa sede, na Cidade de São Paulo, no Estado 
de São Paulo. A Lei das Sociedades por Ações permite que nossas Assembléias Gerais sejam 
realizadas fora de nossa sede, por motivo de força maior, desde que sejam realizadas na 
localidade da nossa sede e a respectiva convocação contenha uma indicação expressa e 
inequívoca do local em que a Assembléia Geral deverá ocorrer. 
 

Competência para Convocar Assembléias Gerais 
 
Compete, ordinariamente, ao nosso Conselho de Administração convocar as Assembléias 
Gerais. Ademais, estas podem ser convocadas pelas seguintes pessoas ou órgãos: 
 

• qualquer acionista, quando nossos administradores retardarem, por mais de 60 dias, a 
convocação nos casos previstos em lei ou no Estatuto Social; 

 
• acionistas que representem 5%, no mínimo, do nosso capital social, quando nossos 

administradores não atenderem, no prazo de 8 dias, a pedido de convocação que 
apresentarem, devidamente fundamentado, com indicação das matérias a serem 
tratadas; 
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• acionistas que representem 5%, no mínimo, do nosso capital social, quando nossos 
administradores não atenderem, no prazo de 8 dias, a pedido de convocação de 
Assembléia que tenha como finalidade a instalação do Conselho Fiscal; e 

 
• o Conselho Fiscal, caso nosso Conselho de Administração retarde a convocação da 

Assembléia Geral Ordinária por mais de 1 mês, sendo que o Conselho Fiscal poderá 
também convocar uma Assembléia Geral Extraordinária sempre que houver motivos 
graves ou urgentes, incluindo na agenda das Assembléias as matérias que considerar 
necessárias. 

 
Legitimação e Representação 

 
Para tomar parte na Assembléia Geral, nossos acionistas deverão comprovar essa qualidade, 
mediante exibição do comprovante de depósito, expedido pela instituição financeira 
escriturária das nossas ações, emitido dentro de, no máximo, 3 dias antes da data de realização 
da Assembléia Geral. O acionista poderá ser representado na Assembléia Geral por 
procurador constituído há menos de 1 ano, que seja nosso acionista, nosso administrador, 
advogado, instituição financeira ou administrador de fundos de investimento que represente 
os condôminos. 
 
 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
De acordo com o nosso Estatuto Social, nosso Conselho de Administração será composto de, 
no mínimo 5 e no máximo 11 membros. A Lei das Sociedades por Ações permite que nosso 
Conselho de Administração tenha mais de 11 membros se a eleição se der através do voto 
múltiplo e os detentores de pelo menos 15% de nossas ações ordinárias exercerem seu direito 
de indicar um membro do Conselho. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, caso a 
eleição do Conselho de Administração se der cumulativamente pelo mecanismo de voto 
múltiplo e pelo menos 15% de nossas ações ordinárias exercerem seu direito de indicar um 
membro do Conselho, acionista ou grupo de acionistas signatários de acordo de voto 
representando mais de 50% de nossas ações ordinárias terão o direito e elegerem a mesma 
quantidade de conselheiros indicados pelos minoritários, mais um membro, 
independentemente do número de conselheiros previsto em nosso estatuto social. Nossos 
conselheiros são eleitos pelos nossos acionistas reunidos em Assembléia Geral para um 
mandato unificado de um exercício anual. 
  
Nosso estatuto social determina que o Conselho de Administração reunir-se-á, 
ordinariamente, a cada 3 meses e, extraordinariamente, sempre que necessário, observado que 
as reuniões do Conselho de Administração somente se instalarão com a presença da maioria 
de seus membros em exercício. Nossos conselheiros são eleitos para um mandato de 1 ano, 
pelo voto da maioria das ações ordinárias emitidas e em circulação presentes pessoalmente ou 
por procuração na Assembléia Geral Ordinária dos acionistas. 
 
A Assembléia Geral determinará, pelo voto majoritário, previamente à sua eleição, o número 
de membros do Conselho de Administração da Companhia em cada exercício. A Lei das 
Sociedades por Ações, combinada com a Instrução CVM nº 282/98, permite a adoção do 
processo de voto múltiplo, mediante requerimento por acionistas representando, no mínimo, 
5% de nosso capital votante. Não sendo solicitada a adoção do voto múltiplo, os conselheiros 
são eleitos pelo voto majoritário de acionistas titulares de ações ordinárias em circulação, 
presentes ou representados por procurador, sendo assegurado aos acionistas que detenham, 
individualmente ou em bloco, pelo menos 15% de ações ordinárias em circulação, o direito de 
indicar um conselheiro e seu respectivo suplente.  
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De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada conselheiro deve ser titular de, pelo 
menos, uma ação de nossa emissão. Ademais, de acordo com nosso Estatuto Social, a 
remuneração global do Conselho de Administração será anualmente fixada pela Assembléia 
Geral, cabendo ao Conselho de Administração a deliberação sobre a sua distribuição. Nossos 
conselheiros não estão sujeitos à aposentadoria compulsória por idade.  
 

Operações de Interesse para os Conselheiros 
 
De acordo com o disposto na Lei das Sociedades por Ações, é vedado ao conselheiro: 
 

• praticar ato de liberalidade às nossas custas; 
 
• sem prévia autorização da assembléia geral ou do conselho de administração, tomar 

por empréstimo nossos recursos ou bens, ou usar, em proveito próprio, de sociedade 
em que tenha interesse, ou de terceiros, os nossos bens, serviços ou crédito; 

 
• receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da assembléia geral, qualquer 

modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu 
cargo; 

 
• intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o nosso, 

ou nas deliberações que os demais conselheiros tomarem a respeito. 
 
Além disso, nosso Estatuto Social não permite que seja eleito para o Conselho de 
Administração, salvo dispensa da Assembléia Geral, aquele que (i) for empregado ou ocupar 
cargos de administração em sociedades que possam ser consideradas nossas concorrentes; ou 
(ii) tiver ou representar interesse conflitante com os nossos. 
 

Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração 
 
O Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá estabelecer a formação de 
Comitês técnicos e consultivos, com objetivos e funções definidos, sendo compostos por 
integrantes dos órgãos de nossa administração ou não, observado que caberá ao Conselho de 
Administração estabelecer as normas aplicáveis aos Comitês, incluindo regras sobre 
composição, prazo de gestão, remuneração e funcionamento. 
 
 
DIREITO DE RETIRADA E RESGATE 
 

Direito de Retirada 
 
Qualquer de nossos acionistas dissidente de certas deliberações tomadas em Assembléia Geral 
terá o direito de retirada, mediante reembolso do valor patrimonial de suas ações. De acordo 
com a Lei das Sociedades por Ações, esse direito de retirada poderá ser exercido em 
determinadas circunstâncias, inclusive as seguintes: (i) a nossa cisão (conforme abaixo 
descrito); (ii) a redução do nosso dividendo obrigatório; (iii) a mudança do nosso objeto 
social; (iv) a nossa fusão com outras sociedades, em que nós não sejamos a entidade 
resultante, ou nossa incorporação em outra sociedade; (v) a nossa participação em um grupo 
de sociedades, conforme tal expressão é utilizada na Lei das Sociedades por Ações; ou (vi) a 
aquisição de controle de qualquer companhia se o preço de aquisição exceder os limites 
estabelecidos na Lei das Sociedades por Ações. 
 
Nos casos de (i) nossa fusão com outras sociedades, em que nós não sejamos a entidade 
resultante, ou nossa incorporação em outra sociedade, ou (ii) nossa participação em um grupo 
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de sociedades, nossos acionistas não terão direito de retirada, caso suas ações tenham liquidez 
e dispersão no mercado, considerando-se haver (a) liquidez quando integrem o índice geral da 
BOVESPA ou o índice de qualquer outra bolsa, conforme definido pela CVM, e (b) dispersão 
quando o acionista controlador, a sociedade controladora ou outras sociedades sob controle 
comum detenham menos da metade das ações da espécie ou classe objeto do direito de 
retirada. 
 
A Lei das Sociedades por Ações estabelece, ainda, que a nossa cisão ensejará direito de 
retirada nos casos em que ela ocasionar: (i) a mudança do nosso objeto social, exceto se o 
objeto social da sociedade resultante da cisão for idêntico ao nosso (da sociedade cindida); (ii) 
a redução do dividendo obrigatório a ser pago aos nossos acionistas; ou (iii) a nossa 
participação em um grupo de sociedades, conforme tal expressão é utilizada na Lei das 
Sociedades por Ações. 
 
Nossos acionistas terão direito de retirada caso realizarmos uma incorporação, fusão ou cisão 
e a companhia resultante não obtenha o registro de companhia aberta ou não promova a 
admissão de negociação das novas ações no mercado secundário no prazo máximo de 120 
dias contados da data da Assembléia Geral que aprovou a operação.   
 
O direito de retirada deverá ser exercido no prazo de 30 dias, contado da publicação da ata da 
Assembléia Geral em questão. Adicionalmente, temos o direito de reconsiderar qualquer 
deliberação que tenha ensejado direito de retirada nos 10 dias subseqüentes ao término do 
prazo de exercício desse direito, se entendermos que o pagamento do preço do reembolso das 
ações aos acionistas dissidentes colocaria em risco nossa estabilidade financeira.  
 
Como regra geral, no caso do exercício do direito de retirada, os acionistas terão direito a 
receber o valor patrimonial de suas ações, com base no último balanço aprovado pela 
Assembléia Geral. Se, todavia, a deliberação que ensejou o direito de retirada tiver ocorrido 
mais de 60 dias depois da data do último balanço aprovado, o acionista poderá solicitar 
levantamento de balanço especial em data que obedeça ao prazo de 60 dias, para avaliação do 
valor de suas ações. Neste caso, devemos pagar imediatamente 80% do valor de reembolso 
calculado com base no último balanço aprovado por nossos acionistas, e o saldo no prazo de 
120 dias a contar da data da deliberação da Assembléia Geral.  
 

Resgate 
 
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nossas ações ordinárias podem ser resgatadas 
mediante determinação dos acionistas em Assembléia Geral Extraordinária, observado o 
disposto em referida lei. 
 
 
REGISTRO DE NOSSAS AÇÕES 
 
Nossas ações são mantidas sob a forma escritural junto ao Banco Itaú S.A. A transferência de 
ações é realizada por meio de um lançamento pelo Banco Itaú S.A. em seus sistemas de 
registro a débito da conta de ações do alienante e a crédito da conta de ações do adquirente, 
mediante ordem por escrito do alienante ou mediante ordem ou autorização judicial. 
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DIREITO DE PREFERÊNCIA 
 
Exceto conforme descrito a seguir, os nossos acionistas têm direito de preferência na 
subscrição de ações em qualquer aumento de capital de acordo com a proporção de sua 
participação acionária, inclusive nas emissões de debêntures conversíveis em ações e bônus 
de subscrição;  mas na conversão desses títulos ou na outorga e no exercício de opções de 
compra de ações, não haverá direito de preferência. Em conformidade com a lei brasileira, 
será facultado prazo de no mínimo 30 dias contados da publicação do respectivo aviso aos 
acionistas para o exercício do direito de preferência. Nos termos da Lei das Sociedades por 
Ações, nossos acionistas poderão ceder seus direitos de preferência. 
 
A critério do nosso Conselho de Administração, poderá ser excluído ou reduzido o direito de 
preferência nas emissões de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, 
cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou subscrição pública, nos 
termos da lei, e dentro do limite do capital autorizado. 
 
 
ALIENAÇÃO DE CONTROLE 
 
Nos termos do nosso Estatuto Social, a alienação, direta ou indireta, do nosso controle, tanto 
por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser 
contratada sob a condição suspensiva ou resolutiva de que o adquirente se obrigue a formular, 
no prazo máximo de 90 dias contados da data da aquisição dessas ações, uma oferta pública 
de aquisição das ações de todos os demais acionistas, de forma a assegurar-lhes tratamento 
igualitário àquele dado ao acionista alienante.  
 
Referida oferta pública também deverá ser realizada nos casos em que houver cessão onerosa 
de direitos de subscrição de nossas ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores 
mobiliários conversíveis em ações de nossa emissão, que venham a resultar na alienação do 
nosso controle. 
 
A oferta pública de aquisição de ações referida acima será exigida, ainda, em caso de 
alienação do controle do nosso acionista controlador para um terceiro. Nessa hipótese, o 
acionista controlador ficará obrigado a declarar à CVM e à BOVESPA o valor atribuído a nós 
pela alienação do nosso controle. 
 
O acionista que possuir nossas ações e que vier a adquirir o nosso controle em razão de 
contrato particular celebrado com o acionista controlador, envolvendo qualquer quantidade de 
ações, estará obrigado a (i) concretizar oferta pública nos termos do disposto acima, e (ii) 
ressarcir os acionistas de quem tenha comprado ações em bolsa nos 6 meses anteriores à data 
da alienação de nosso controle, a quem deverá pagar a diferença entre o preço pago ao 
alienante pelas ações representativas do controle e o valor pago em bolsa pelas nossas ações 
neste período, devidamente atualizado até o momento do pagamento.  
 
A alienação do nosso controle está sujeita à aprovação da ANEEL. 
 
 
RESTRIÇÕES À REALIZAÇÃO DE DETERMINADAS OPERAÇÕES POR ACIONISTAS 
CONTROLADORES, CONSELHEIROS, DIRETORES E MEMBROS DO CONSELHO FISCAL 
 
Nossos acionistas controladores, administradores e os membros do nosso Conselho Fiscal 
devem comunicar mensalmente à BOVESPA e à CVM a quantidade e características dos 
valores mobiliários de nossa emissão de que sejam titulares direta ou indiretamente, inclusive 
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os títulos e valores mobiliários negociados em mercados de liquidação futura ou outros ativos 
tendo como lastro ou objeto valores mobiliários de nossa emissão.  
 
Além disso, a regulamentação em vigor determina certas restrições temporárias à negociação 
de nossos títulos e valores mobiliários de titularidade de nossos acionistas controladores, 
administradores e membros do conselho fiscal em determinadas hipóteses, como por 
exemplo: 
 

• anteriormente à divulgação ao público de qualquer ato ou fato relevante que diga 
respeito aos nossos negócios; 

 
• se existir a intenção de promover nossa incorporação, cisão total ou parcial, fusão, 

transformação ou reorganização societária; 
 

• durante o período de 15 dias anteriores à divulgação de nossas informações 
trimestrais (ITR) e anuais (IAN e DFP); ou 

 
• em relação aos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores e membros do 

Conselho de Administração, sempre que estiver em curso a aquisição ou a alienação 
de ações de nossa emissão por nós mesmos, nossas controladas, coligadas ou outra 
sociedade sob controle comum, ou se houver sido outorgada opção ou mandato para o 
mesmo fim. 

 
 
VEDAÇÃO À NEGOCIAÇÃO 
 
Acionistas controladores e administradores de companhia listada no Novo Mercado têm 
restrições quanto à negociação dos títulos e valores mobiliários da companhia de que são 
titulares. Nos 6 meses subseqüentes ao início da negociação dos valores mobiliários da 
companhia no Novo Mercado, acionistas controladores e administradores da companhia estão 
proibidos de vender e/ou ofertar à venda quaisquer ações e títulos e valores mobiliários 
negociados em mercados de liquidação futura ou outros ativos tendo como lastro ou objeto 
valores mobiliários de emissão da companhia de que eram titulares quando do início de 
negociação dos valores mobiliários da companhia no Novo Mercado. Após esse período 
inicial, por um período adicional de 6 meses, acionistas controladores e administradores da 
companhia somente podem vender ou ofertar à venda até 40% das ações e títulos e valores 
mobiliários negociados em mercados de liquidação futura ou outros ativos tendo como lastro 
ou objeto valores mobiliários de emissão da companhia de que eram titulares quando do início 
da negociação dos valores mobiliários da companhia no Novo Mercado. 
 
Não obstante as Regras do Novo Mercado acima descritas, em vista da existência prévia do 
compromisso de realização das Ofertas Financiadas, e considerando que as referidas ofertas 
não ultrapassarão em conjunto 40% do volume de ações de emissão da Energias do Brasil a 
ser detido pela Energias de Portugal e suas controladas na data de listagem da Energias do 
Brasil no Novo Mercado, bem como a restrição à alienação das ações adquiridas no âmbito 
das Ofertas Financiadas por 180 dias, a Bovespa dispensou a Energias de Portugal e suas 
controladas que realizarem as Ofertas Financiadas do cumprimento do disposto no item 3.4 – 
“Vedação à Negociação” - do Regulamento do Novo Mercado, para fins exclusivos de 
realização das Ofertas Financiadas.  
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FECHAMENTO DE CAPITAL 
 
Podemos nos tornar uma companhia de capital fechado mediante a realização, pelo acionista 
controlador, de uma oferta pública de aquisição de ações pertencentes aos demais acionistas 
da companhia, sujeita às seguintes condições: 
 

• O preço ofertado não poderá ser inferior ao valor econômico das ações, apurado de 
acordo com a metodologia estabelecida pela CVM; e 

 
• Acionistas detentores de mais de dois terços das ações em circulação deverão 

concordar com a decisão de fechamento de capital ou ter participado da oferta 
pública. 

 
De acordo com as regras do Novo Mercado e nosso estatuto social, o preço mínimo para a 
oferta pública de aquisição de ações pertencentes aos demais acionistas com a finalidade de 
promover o cancelamento do registro deverá corresponder ao valor econômico de tais ações, 
conforme determinado em um laudo de avaliação preparado por firma especializada e 
independente, com reconhecida experiência, a ser escolhida em Assembléia Geral, pela 
maioria absoluta dos acionistas presentes, excluídos os votos em branco, dentre uma lista 
elaborada pelo Conselho de Administração. Todas as despesas e custos incorridos para a 
elaboração do laudo de avaliação deverão ser arcados pelo acionista controlador.  
 
Acionistas detentores de pelo menos 10% das ações em circulação poderão requerer que 
nossa administração reveja o preço ofertado pelas ações e, nessa hipótese, nosso conselho de 
administração será chamado a convocar uma assembléia geral para determinar se será 
realizada outra avaliação, utilizando a mesma metodologia ou uma metodologia diferente. 
Esse requerimento deverá ser feito em até 15 dias contados da divulgação do preço pelas 
ações na oferta pública. Os acionistas que apresentarem esse requerimento  e todos aqueles 
que votarem em seu favor deverão reembolsar a companhia pelas despesas e custos por nós 
incorridos com a elaboração dessa nova avaliação, se o valor da nova avaliação não for 
superior ao valor original ofertado. Se o preço determinado pela nova avaliação for superior 
ao preço originalmente ofertado, a oferta deverá ser feita pelo preço mais alto. 
 
 
SAÍDA DO NOVO MERCADO  
 
Podemos sair do Novo Mercado da BOVESPA a qualquer momento, mediante deliberação da 
maioria do capital social, comunicada com 30 dias de antecedência para a BOVESPA.  Caso 
acionistas representando no mínimo mais da metade do nosso capital social reunidos em 
Assembléia Geral Extraordinária aprovem a nossa saída do Novo Mercado da BOVESPA, 
nosso acionista controlador deverá realizar uma oferta pública de aquisição de ações por 
preço mínimo correspondente ao valor econômico apurado em laudo de avaliação, no prazo 
de 90 dias, na hipótese de a nossa saída do Novo Mercado ocorrer para que nossas ações 
passem a ser registradas para negociação fora do Novo Mercado. Ademais, não poderemos ter 
valores mobiliários listados no Novo Mercado por dois anos após a data do cancelamento da 
listagem, a menos que haja uma alteração do nosso controle acionário após o cancelamento. 
 
No caso de oferta pública de aquisição de ações realizada pelo acionista controlador com 
vistas ao cancelamento do nosso registro de companhia aberta, o acionista controlador deverá 
seguir os procedimentos mencionados em “Fechamento de Capital”.  
 
Caso acionistas representando no mínimo mais da metade do nosso capital social reunidos em 
Assembléia Geral Extraordinária aprovem a nossa saída do Novo Mercado da BOVESPA em 



 
 
 

 215

decorrência de uma reorganização societária pela qual a sociedade sobrevivente não seja 
listada no Novo Mercado, o acionista controlador deverá, dentro de 120 dias contados da data 
da assembléia geral que aprovar a reorganização societária, concretizar uma oferta pública das 
demais ações em circulação, pelo valor econômico destas. 
 
No caso de alienação do controle dentro dos 12 meses que se seguirem à saída da companhia 
do Novo Mercado do Novo Mercado, o acionista controlador alienante e o adquirente deverão 
concretizar uma oferta pública das ações remanescentes pelo mesmo preço e condições 
ofertados ao acionista controlador alienante, corrigido pela inflação. 
 
 
REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES DE NOSSA PRÓPRIA EMISSÃO 
 
Nosso Estatuto Social autoriza nosso Conselho de Administração a aprovar a aquisição de 
ações de nossa própria emissão, para permanência em tesouraria e posterior alienação ou 
cancelamento, até o montante do saldo de lucro e de reservas, exceto a legal, sem diminuição 
do capital social, atendidos os requisitos impostos pela Lei das Sociedades por Ações e 
regulamentação aplicável expedida pela CVM. 
 
A decisão de adquirir ações de nossa própria emissão, manter referidas ações em tesouraria ou 
promover o cancelamento não pode, entre outros: 
 

• Resultar na redução do nosso capital social; 
 
• Exigir o uso de recursos em valor superior ao saldo de lucros ou reservas, exceto a 

reserva legal ou outras com destinação específica, registrado em nossas 
demonstrações financeiras mais recentes; 

 
• Suscitar, direta ou indiretamente, qualquer demanda ou oferta artificial ou a alteração 

no preço das ações ou ainda o exercício de quaisquer práticas não eqüitativas de 
mercado resultantes de ação ou omissão; ou 

 
• Ser usado para adquirir ações pertencentes ao acionista controlador.  

 
Não podemos manter em tesouraria mais do que 10% de nossas ações em circulação no 
mercado, incluindo as ações detidas por nossas subsidiárias e coligadas. Qualquer compra de 
ações de emissão própria por nossa parte deve ser realizada em bolsa, exceto se as ações 
somente estiverem admitidas à negociação em mercado de balcão, e não pode ser feita por 
meio de operações privadas, exceto se aprovadas pela CVM. Ainda, as ações mantidas em 
tesouraria não terão direito a dividendo nem a voto. Podemos também comprar ações de 
emissão própria na hipótese de deixarmos de ser uma companhia aberta. Adicionalmente, 
podemos, por deliberação da Assembléia Geral, outorgar opção de compra de ações em favor 
dos nossos administradores, empregados e colaboradores, podendo essa opção ser estendida 
aos administradores e empregados das sociedades controladas e coligadas da Companhia, 
direta ou indiretamente. Outrossim, podemos adquirir ou emitir opções de compra ou venda 
de ações de nossa própria emissão, devendo informar à BOVESPA sobre referida operação.  
 
 
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
 
Devemos atender às exigências relativas à divulgação previstas na Lei das Sociedades por 
Ações e nos normativos expedidos pela CVM. Ainda, em função de nossa listagem no Novo 
Mercado, deveremos também seguir as exigências relativas à divulgação contidas no 
Regulamento de Listagem do Novo Mercado (o “Regulamento do Novo Mercado”). 
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Nossa Política de divulgação de informações 

 
Possuímos uma Política de Divulgação de Informações e Manutenção de Sigilo por potenciais 
ou efetivos detentores de informação relevante, nos termos da Instrução CVM nº 358, de 03 
de janeiro de 2002, conforme alterada. Nossa política é destinada aos nossos acionistas 
controladores, administradores, membros do conselho fiscal e qualquer pessoa que tenha 
conhecimento de informação relativa a fato relevante. Nessa política estabelecemos regras de 
sigilo e confidencialidade, procedimentos relativos à manutenção de sigilo, bem como 
atribuímos responsabilidade direta e subsidiária pela divulgação de fato relevante ao diretor 
de relações com investidores e aos destinatários que tenham conhecimento pessoal de fato 
relevante, respectivamente. 
 

Divulgação de informações eventuais e periódicas 
 
De acordo com a legislação aplicável, devemos fornecer à CVM e à BOVESPA determinadas 
informações (i) periódicas, que incluem as informações anuais, as informações trimestrais, os 
relatórios trimestrais da administração e dos auditores independentes, editais de convocação e 
atas de Assembléias Gerais Ordinárias e (ii) eventuais, tais como aviso aos acionistas, editais 
de convocação e atas de Assembléias Gerais Extraordinárias, fatos relevantes, acordos de 
acionistas, entre outros. Adicionalmente às regras de divulgação estabelecidas pela CVM e 
pela Lei das Sociedades por Ações, devemos observar os seguintes procedimentos: 
 

• Em até 6 meses contados da nossa entrada no Novo Mercado, divulgar demonstrações 
financeiras consolidadas trimestrais e as demonstrações financeiras padronizadas – 
DFP (exceto no último trimestre de cada ano) , incluindo demonstração de fluxo de 
caixa, a qual deverá indicar, no mínimo, as variações no caixa e equivalentes de caixa 
segregadas em fluxos de caixa das operações, financeiro e de investimentos; 

 
• em até 4 meses após o encerramento de cada exercício social (contado a partir do 

segundo ano da entrada no Novo Mercado), divulgar (1) demonstrações financeiras e 
demonstrações consolidadas elaboradas de acordo com os padrões internacionais US 
GAAP ou IAS, em reais ou dólares norte-americanos, que deverão ser divulgadas na 
íntegra, no idioma inglês, acompanhadas do relatório da administração, das notas 
explicativas, que informem inclusive o lucro líquido e o patrimônio líquido apurados 
ao final do exercício segundo os princípios contábeis brasileiros e a proposta de 
destinação do resultado, e do parecer dos auditores independentes; ou (2), no idioma 
inglês, a íntegra das demonstrações financeiras, relatório de administração e notas 
explicativas elaboradas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, 
acompanhadas de nota explicativa adicional que demonstre a conciliação do resultado 
do exercício e do patrimônio líquido apurados segundo os critérios contábeis 
brasileiros e segundo os padrões internacionais US GAAP ou IAS, conforme o caso, 
evidenciando as principais diferenças entre os critérios contábeis aplicados e do 
parecer dos auditores independentes; e 

 
• após a divulgação da primeira demonstração financeira elaborada de acordo com os 

critérios referidos no item anterior, divulgar informações trimestrais - ITR, traduzidas 
para o idioma inglês ou elaboradas de acordo com os padrões internacionais US 
GAAP ou IAS, em até no máximo 15 dias após o prazo estabelecido pela legislação 
para sua divulgação. 
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Informações trimestrais 
 
Na qualidade de companhia listada no Novo Mercado, adicionalmente às informações 
requeridas pela legislação aplicável, devemos divulgar trimestralmente as seguintes 
informações financeiras (que deverão ser acompanhadas de relatório de revisão especial 
emitido por auditor independente registrado na CVM): 
 

• balanço patrimonial consolidado, demonstração dos resultados consolidada e 
comentário do desempenho consolidado; 

 
• a posição acionária de todo aquele que detiver mais de 5% (cinco por cento) do 

capital social da Companhia, de forma direta ou indireta, até o nível de pessoa física; 
 

• de forma consolidada, a quantidade e as características dos valores mobiliários de 
nossa emissão detidos direta ou indiretamente por administradores, acionistas 
controladores e membros do Conselho Fiscal, assim como divulgação das alterações 
das participações relativas aos valores mobiliários detidos por tais pessoas nos 12 
meses anteriores; 

 
• nossa demonstração de fluxos de caixa em notas explicativas; e 

 
• a quantidade de ações em circulação e sua porcentagem em relação ao total de ações 

emitidas. 
 
Informações adicionais 
 
Na qualidade de companhia listada no Novo Mercado, adicionalmente às informações 
requeridas pela legislação aplicável, devemos: 
 

• realizar, pelo menos uma vez por ano, uma reunião pública com analistas e quaisquer 
outros interessados, para divulgar informações quanto à nossa situação econômico-
financeira, projetos e perspectivas; 

 
• divulgar calendário anual até o final de janeiro de cada ano, informando sobre eventos 

corporativos programados; 
 

• divulgar informações sobre todo e qualquer contrato celebrado (i) entre nós e nossas 
controladas e coligadas, administradores e acionistas controladores; (ii) entre nós e as 
sociedades controladas e coligadas de nossos administradores e de nossos acionistas 
controladores; ou (iii) entre nós e outras sociedades que com qualquer dessas pessoas 
listadas em (i) e (ii) integre um mesmo grupo de fato ou de direito, sempre que for 
atingido, em um único contrato ou em contratos sucessivos, com ou sem o mesmo 
fim, em qualquer período de um ano, valor igual ou superior a R$200 mil, ou valor 
igual ou superior a 1% sobre o nosso patrimônio líquido, considerando-se aquele que 
for maior; 

 
• divulgar cópia de todos os acordos de acionistas, que se encontrem arquivados em 

nossa sede e dar notícia das averbações de acordos existentes em nossos livros, sendo 
que, quando da celebração de novos acordos, o envio/notícia deverá ocorrer nos 5 
dias subseqüentes ao seu arquivamento e/ou averbação; e 

 
• divulgar cópia de todos os programas de opções de aquisição de ações ou de outros 

títulos e valores mobiliários de nossa emissão, destinados aos nossos empregados ou 
administradores. 
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Divulgação de Negociação por Detentores de Informações Privilegiadas 

 
A legislação brasileira sobre valores mobiliários e as regras do Novo Mercado exigem que 
nosso acionista controlador, nossa administração e os membros do nosso conselho fiscal e, se 
solicitado, qualquer outro órgão técnico ou de consultoria, divulgue a nós, à CVM e à 
BOVESPA o número e tipo de valores mobiliários (incluindo derivativos) de nossa emissão, 
de emissão de nossas subsidiárias ou controladoras, que sejam companhias abertas, ou a eles 
referenciados, de que sejam titulares, bem como as alterações em suas posições. As 
informações acerca da aquisição de valores mobiliários (valor, preço e data de aquisição) 
deverão ser fornecidas a nós no prazo de 10 dias a contar do encerramento do mês em que 
foram adquiridas. Ressalte-se ainda que as pessoas naturais mencionadas acima indicarão, 
ainda, os valores mobiliários que sejam de propriedade de cônjuge do qual não esteja 
separado judicialmente, de companheiro(a), de qualquer dependente incluído em sua 
declaração anual de imposto sobre a renda, e de sociedades controladas direta ou 
indiretamente com a periodicidade mensal. A informação para a companhia, a CVM e a 
BOVESPA deverá conter: 
 

• o nome e a qualificação da pessoa informante; 
 
• a quantidade, preço, tipo e classe e outra característica das ações ou valores 

mobiliários negociados; 
 

• o método de aquisição (transação privada ou em bolsa). 
 
Ainda que não haja qualquer alteração na participação desse acionista durante o mês, essa 
informação deverá ser prestada para a CVM e BOVESPA com periodicidade mensal. 
 
De acordo com a regulamentação de valores mobiliários brasileira, se qualquer dos acionistas 
ou qualquer outra pessoa ou entidade, seja individualmente seja como parte de um grupo de 
pessoas ou entidades detentoras de interesse comum, aumentar sua participação em nosso 
capital social em mais de 5%, referida pessoa ou entidade deve revelar-nos e divulgar para a 
CVM e para a BOVESPA: 
 

• o nome e a qualificação da pessoa informante; 
 
• a quantidade, preço, tipo e classe e outra característica das ações ou valores 

mobiliários negociados; 
 

• o método de aquisição (transação privada ou em bolsa); 
 

• as razões e propósitos dessas transações; e 
 

• informação relacionada a qualquer acordo relativo ao exercício de voto ou compra e 
venda de nossos valores mobiliários. 

 
Divulgação de Fatos Relevantes 

 
Nos termos da legislação brasileira sobre valores mobiliários, deveremos divulgar qualquer 
acontecimento relevante relacionado ao nosso negócio à CVM e à BOVESPA. Deveremos 
publicar aviso de tais acontecimentos relevantes. Um fato será havido por relevante se puder 
causar impacto ponderável sobre o preço dos nossos valores mobiliários, a decisão dos 
investidores de negociar nossos valores mobiliários ou a decisão dos investidores de exercer 
quaisquer direitos como detentores de quaisquer de nossos valores mobiliários. Em 
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circunstâncias especiais de proteção de interesse legítimo da Companhia, poderemos 
apresentar à CVM pedido de tratamento confidencial aos fatos relevantes. 
 
 
SANÇÕES 
 
No caso de descumprimento total ou parcial de quaisquer das obrigações do Regulamento do 
Novo Mercado seremos notificados pela BOVESPA, a qual determinará o prazo para que o 
descumprimento seja sanado. Caso não cumpramos com o determinado na notificação, a 
BOVESPA poderá aplicar sanções pecuniárias, como multas, ou não pecuniárias, como 
divulgação da cotação de nossos valores mobiliários em separado ou suspensão da negociação 
dos mesmos no Novo Mercado, podendo até cancelar nossa autorização para negociar no 
Novo Mercado. 
 
 
ARBITRAGEM 
 
Quaisquer disputas ou controvérsias relacionadas às regras de listagem no Novo Mercado, 
nosso estatuto social, a Lei das Sociedades por Ações e às regras aplicadas pelo CMN, Banco 
Central, os regulamentos da BOVESPA e quaisquer outras regras aplicáveis ao mercado de 
capitais em geral deverão ser submetidas à arbitragem que será conduzida perante a Câmara 
de Arbitragem do Mercado criada pela BOVESPA de acordo com seu próprio Regulamento. 
Segundo esse Regulamento, as partes poderão escolher outra Câmara na qual resolverão suas 
disputas ou controvérsias. 
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DIVIDENDOS E POLÍTICA DE DIVIDENDOS 

 

 
VALORES DISPONÍVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO 
 
Em cada assembléia geral ordinária, nosso Conselho de Administração deverá propor o modo 
pelo qual nossos lucros relativos ao exercício social anterior deverão ser distribuídos. Para os 
fins da Lei das Sociedades por Ações, o lucro de uma companhia após imposto de renda em 
um determinado exercício social, líquido de quaisquer prejuízos acumulados decorrentes dos 
exercícios sociais anteriores e os valores alocados a participação de empregados e da 
administração nos lucros representa seu “lucro líquido” no exercício social em questão.  Em 
conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, o valor correspondente ao lucro líquido 
da companhia, conforme ajustado, ficará disponível para distribuição a acionistas em qualquer 
exercício em particular, podendo ser: 
 

• reduzido por valores alocados à reserva legal; 
 
• reduzido por valores alocados a reservas estatutárias, se houver; 

 
• reduzido por valores alocados à reserva de contingência, se houver; 

 
• reduzido por valores alocados à reserva para projetos de investimento (conforme 

discutido abaixo); 
 

• reduzido por valores alocados à reserva de lucros a realizar constituída pela 
companhia em cumprimento à lei aplicável (conforme discutido abaixo); 

 
• aumentado por reversões de reservas de contingência registradas em anos anteriores; 

e 
 

• aumentado por valores alocados à reserva de lucros a realizar, quando realizados e se 
não forem absorvidos por prejuízos. 

 
O cálculo do lucro líquido e a destinação para as reservas para qualquer exercício social são 
determinados com base em nossas demonstrações financeiras não consolidadas. Para uma 
explicação sobre as reservas mencionadas acima, vide “Reservas”. 
 
 
DISTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA 
 
A Lei das Sociedades por Ações exige, de modo geral, que o estatuto social de cada 
companhia especifique a porcentagem mínima dos valores disponíveis para distribuição pela 
companhia em cada exercício social que deverão ser distribuídos a acionistas como 
dividendos, também conhecida como distribuição obrigatória. 
 
A distribuição obrigatória toma por base um percentual do lucro líquido ajustado, não inferior 
a 25%. Caso o estatuto social de uma companhia seja omisso em relação a este percentual 
mínimo, a porcentagem estabelecida será de 50%. Nos termos do nosso Estatuto Social, pelo 
menos 25% do nosso lucro líquido ajustado, conforme calculado nos termos dos Princípios 
Contábeis Brasileiros e ajustado em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, com 
relação ao exercício social anterior, deverá ser distribuído como dividendo anual obrigatório. 
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Lucro líquido ajustado significa o valor passível de distribuição, antes de quaisquer deduções 
para reservas estatutárias e reservas para projetos de investimento.   
 
A Lei das Sociedades por Ações, contudo, permite a suspensão da distribuição obrigatória de 
dividendos em qualquer exercício social em que os órgãos da administração reportem à 
assembléia geral que a distribuição seria desaconselhável tendo em vista a situação financeira 
da companhia.  A suspensão está sujeita a aprovação em assembléia geral e análise pelos 
membros do conselho fiscal, se estiver instalado na ocasião. No caso de sociedades de capital 
aberto, o conselho de administração deverá apresentar justificativa para a suspensão à CVM 
no prazo de cinco dias a contar da assembléia geral pertinente.  Se o dividendo obrigatório 
não for pago, os valores correspondentes serão atribuídos a uma conta de reserva especial.  Se 
não forem absorvidos por prejuízos subseqüentes, tais valores serão pagos aos acionistas 
assim que a situação financeira da companhia permitir.   
 
O dividendo obrigatório pode ser pago também a título de juros sobre o capital próprio, 
tratado como despesa dedutível para fins de imposto de renda de pessoa jurídica e 
contribuição social sobre o lucro líquido.  
  
 
RESERVAS 
 
Possuímos duas principais contas de reservas – as reservas de lucros e as reservas de capital. 
 
Reservas de Lucros. Compreendem a reserva legal, a reserva de lucros a realizar, a reserva 
para contingências e a reserva de retenção de lucros. 
 

• Reserva legal. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, devemos manter 
reserva legal, para a qual devemos destinar 5% do lucro líquido apurado em cada 
exercício social, até que o valor da reserva seja igual a 20% do capital social. Não 
obstante, não somos obrigados a fazer qualquer destinação à reserva legal com 
relação a qualquer exercício social em que o saldo dessa reserva legal, quando 
acrescido às reservas de capital constituídas, exceder 30% do capital social. Eventuais 
prejuízos líquidos poderão ser levados a débito da reserva legal. O montante dos 
lucros destinado à formação da reserva legal deve ser aprovado em Assembléia Geral 
Ordinária de acionistas e, uma vez aprovada esta destinação, estes valores não estarão 
disponíveis para pagamento de dividendos. A reserva legal pode ser utilizada para 
aumentar nosso capital social. Em 31 de março de 2005, o saldo da nossa reserva 
legal era de R$2,2 milhões.  

 
• Reserva de lucros a realizar. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, no 

exercício social em que o valor do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela 
realizada do lucro líquido, o excesso poderá ser destinado à constituição de reserva de 
lucros a realizar. Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, considera-se realizada 
a parcela do lucro líquido do exercício que exceder a soma dos seguintes valores: 

 
o o resultado líquido positivo da equivalência patrimonial; e  
 
o o lucro, ganho ou rendimento em operações cujo prazo de realização 

financeira ocorra após o término do exercício social seguinte. 
 
Os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se não tiverem sido 
absorvidos por prejuízos em exercícios subseqüentes, deverão ser acrescidos ao primeiro 
dividendo declarado após a sua realização. Em 31 de março de 2005, o saldo da nossa reserva 
de lucros a realizar era de R$0,0. 
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• Reserva para contingências. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, parte do 

lucro líquido poderá ser destinada à reserva para contingências com a finalidade de 
compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda julgada 
provável, cujo valor possa ser estimado. Qualquer valor assim destinado em exercício 
anterior deverá ser revertido no exercício social em que se verifique que a perda 
prevista não virá, de fato, a ocorrer, ou deverá ser cancelado e baixado na hipótese de 
a perda prevista efetivamente ocorrer. Em 31 de março de 2005, o saldo da nossa 
reserva para contingências era de R$0,0.  

 
• Reserva de retenção de lucros. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, a 

Assembléia Geral poderá, por proposta da administração, deliberar reter parcela do 
lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital, previamente aprovado 
pela nossa Assembléia Geral, o qual poderá ter duração de até 5 exercícios, e deverá 
indicar todas as fontes de nossos recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante, 
devendo ser revisado anualmente pela Assembléia Geral Ordinária, caso tenha 
duração superior a um exercício social. Em 31 de março de 2005, o saldo da nossa 
reserva era de R$0,0. 

 
Reservas de Capital. As reservas de capital consistem em reserva de ágio na emissão de 
ações, incentivos fiscais e subvenções para investimentos, conforme permitido pela legislação 
em vigor. As quantias destinadas à reserva de capital não são consideradas para efeito da 
determinação do dividendo obrigatório. Em 31 de março de 2005, o saldo de nossas reservas 
de capital era de R$0,0. 
 
Reserva de reavaliação. As reservas de reavaliação são segregadas em duas subcontas, sendo 
a primeira relacionada aos nossos ativos e a segunda em relação aos ativos de nossas 
coligadas e controladas. Nesta última hipótese, devem ser registradas as contra-partidas 
relativas aos débitos feitos nas contas de Investimentos em coligadas e controladas, avaliados 
pelo método da equivalência patrimonial. Em 31 de março de 2005, possuíamos saldo de 
R$0,0 na subconta de reserva de reavaliação de ativos de nossas coligadas e controladas. 
 
 
DIVIDENDOS 
 
Nos termos da Lei das Sociedades por Ações e do nosso Estatuto Social, devemos realizar 
assembléia geral ordinária até o dia 30 de abril de cada ano, ocasião em que ocorre a 
deliberação acerca da destinação dos resultados do exercício social e a distribuição dos 
dividendos. O pagamento do dividendo anual é determinado com base em nossas 
demonstrações financeiras auditadas não consolidadas elaboradas do exercício social anterior.  
 
Qualquer acionista constante do livro de acionistas por ocasião de declaração de dividendo 
terá direito a receber dividendos.  Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, os dividendos 
deverão ser distribuídos ao detentor de ações registrado na data de declaração de dividendo, 
no prazo de 60 dias a contar da data em que o dividendo foi declarado, a menos que 
deliberação dos acionistas estabeleça outra data de distribuição que, em qualquer caso, deverá 
ocorrer antes do encerramento do exercício social em que o dividendo foi declarado. 
Dividendos não reclamados não rendem juros, não são corrigidos monetariamente e revertem 
em favor da nossa Companhia se não reclamados dentro de três anos após a data em que os 
colocamos à disposição do acionista. 
 
Nosso Conselho de Administração pode declarar dividendos intermediários a débito da conta 
de lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. 
Adicionalmente, nosso Conselho de Administração pode declarar dividendos com base no 



 
 
 

 223

lucro líquido constante de nosso balanço semestral ou trimestral. Os dividendos pagos em 
cada semestre não podem exceder o montante das reservas de capital. As distribuições de 
dividendos intermediários podem ser imputadas aos dividendos obrigatórios relativos ao lucro 
líquido do final do exercício em que os dividendos intermediários foram distribuídos. 
 
 
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO 
 
Nos termos da legislação tributária brasileira, com vigência a partir de 1º de janeiro de 1996, 
as companhias brasileiras poderão pagar juros sobre o capital próprio a detentores de ações e 
tratar tais pagamentos como despesa para fins do imposto de renda brasileiro e, a partir de 
1998, para fins de contribuição social.  A finalidade da alteração da legislação tributária é 
encorajar o uso de investimento societário, em oposição à dívida, para o financiamento das 
operações da sociedade.  O pagamento de juros sobre o capital próprio poderá ser efetuado a 
critério do nosso Conselho de Administração. A dedução fica, de modo geral, limitada em 
qualquer exercício em particular ao maior entre os seguintes valores: 
 

• 50% do lucro líquido (após a dedução das provisões de contribuição social incidentes 
sobre o lucro líquido mas antes de se levar em conta a provisão de imposto de renda e 
de juros sobre o capital próprio) no período com relação ao qual o pagamento seja 
efetuado; e 

 
• 50% da soma dos lucros acumulados e das reservas de lucros no início do exercício 

com relação ao qual o pagamento seja efetuado. 
 
Os juros sobre o capital próprio ficam limitados à variação pro rata die da TJLP. 
 
Para fins contábeis, embora o encargo de juros deva estar refletido na demonstração do 
resultado para ser dedutível de imposto, o encargo é revertido antes do cálculo do lucro 
líquido nas demonstrações financeiras estatutárias e deduzido do patrimônio líquido de 
maneira similar ao dividendo.  Qualquer pagamento de juros no que respeita a ações 
ordinárias está sujeito a imposto de retenção à alíquota de 15% (ou 25%, no caso de acionista 
domiciliado em paraíso fiscal). Caso esses pagamentos sejam contabilizados, a seu valor 
líquido, como parte de qualquer dividendo obrigatório, o imposto será pago pela Companhia 
por conta dos seus acionistas quando da distribuição dos juros.  Caso a nossa Companhia 
distribua juros sobre o capital próprio em qualquer exercício, e a distribuição não seja 
contabilizada como parte de distribuição obrigatória, o pagamento do imposto de renda 
brasileiro ficará a cargo dos nossos acionistas. 
 
O valor pago a título de juros sobre o capital próprio líquido de imposto de renda, poderá ser 
imputado ao dividendo obrigatório. De acordo com a legislação aplicável, nossa Companhia 
deve pagar aos acionistas o suficiente para assegurar que a quantia líquida recebida por estes a 
título de juros sobre o capital próprio, após a retenção de impostos, acrescida da quantia de 
dividendos declarados, seja ao menos equivalente ao dividendo obrigatório. Juros sobre o 
capital próprio revertem em favor da nossa Companhia se não reclamados dentro de três anos 
após a data em que os colocamos à disposição do acionista. 
 
Até a presente data, a nossa Companhia não realizou nenhuma distribuição aos seus 
acionistas, seja na forma de dividendos ou de juros sobre o capital próprio. 
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POLÍTICA DE DIVIDENDOS 
 
Em 13 de junho de 2005, nosso Conselho de Administração adotou uma política de 
distribuição de dividendos, segundo a qual nosso Conselho de Administração recomendará à 
Assembléia Geral de Acionistas que distribua, em cada exercício, dividendos e/ou juros sobre 
o capital próprio em valor mínimo equivalente a 40% (quarenta por cento) do lucro líquido 
ajustado da Companhia, calculado em conformidade com os artigos 189 e seguintes da Lei 
das Sociedades por Ações, as práticas contábeis brasileiras e as regras da Comissão de 
Valores Mobiliários, preferencialmente mediante duas distribuições  por exercício.  
 
Não obstante a adoção da política de distribuição de dividendos acima referida, a Companhia 
poderá distribuir dividendos ou juros sobre o capital em montante inferior a 40% (quarenta 
por cento) do seu lucro líquido ajustado em qualquer exercício, quando assim exigido por 
disposição legal ou regulamentar ou, ainda, quando recomendável em vista da situação 
financeira e/ou perspectivas futuras da Companhia, das condições macroeconômicas, de 
revisões e reajustes tarifários, de mudanças regulatórias, estratégia de crescimento, limitações 
contratuais e demais fatores considerados relevantes pelo Conselho de Administração e pelos 
acionistas da nossa Companhia.  
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PRINCIPAIS ACIONISTAS 

 
 
Possuímos, desde 29 de abril de 2005, um total de 100.009.232 ações ordinárias, escriturais, 
nominativas, sem valor nominal de uma única classe. Seguem, no quadro abaixo, as 
informações referentes aos nossos principais acionistas em 14 de junho de 2005: 
 
Acionista Ações Ordinárias  % 

Energias de Portugal 24.697.551* 24,70 

Balwerk Consultadoria Econômica e Participações, 
Sociedade Unipessoal  23.545.820 23,54 

Electricidade de Portugal Internacional, SGPS, AS 19.653.449 19,65 

Wisteria Holdings LLC  7.020.948  7,02  

GTD Participações S.A. 2.661.631 2,66 

Empresa Electrica Pilmaiquen S.A. 2.278.287 2,28 

Tesouraria  24.935 0,02 

Conselheiros e Diretores** 152 - 

Outros 12.915.509 12,91 

TOTAL 100.009.232 100,00 

* Do total de ações detidas pela Energias de Portugal, 1.011.966 ações ainda não foram integralizadas. A Energias 
de Portugal pretende promover a integralização dessas ações antes da realização da Oferta, mediante a 
capitalização de créditos detidos pela sua controlada EDP ISL contra a Energias do Brasil, no valor de R$29,0 
milhões (vide Seção “Composição do Capital Social”). 
** Representa participação inferior a 0,01% 
 
 
DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS ACIONISTAS 
 

Energias de Portugal 
 
A Energias de Portugal é a nossa principal acionista. A Energias de Portugal é uma sociedade 
por ações constituída de acordo com as leis de Portugal, controlada por duas empresas: a (i) 
Parpública – Part. Públicas, SGPS, S.A.; e (ii) a Caixa Geral de Depósitos, S.A. 
 

Balwerk Consultoria  
 
A Balwerk Consultoria Econômica e Participações Sociedades Unipessoal é uma sociedade 
constituída de acordo com as leis de Portugal e controlada integral pela EDP Participações 
SGPS S.A., que por sua vez é controlada integralmente pela Energias de Portugal. 
 

Electricidade de Portugal Internacional 
 
A Eletricidade de Portugal Internacional, SGPS, S.A. (“Eletricidade de Portugal”) é uma 
sociedade constituída de acordo com as leis de Portugal e controlada integral da Energias de 
Portugal. 
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GTD 
 

Sociedade com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do 
Flamengo, 66, bloco B, Grupo 1509.  
 

Wisteria 
 

Sociedade com sede na cidade de Wilmington, Delaware, Estados Unidos da América, na 
North Market Street, 1.201.   

 
Pilmaiquen 

 
Sociedade com sede na cidade de Santiago, Chile, na Calle Miraflores, 222, Piso 27, Oficina 
Sur.  

 
EDP – Investments & Services Limited 

 
A EDP ISL é uma sociedade constituída de acordo com as leis das Ilhas Cayman e controlada 
integral pela Energias de Portugal. A EDP ISL integralizará ações subscritas pela Energias de 
Portugal e/ou por suas controladas, no valor total de R$670 milhões, em nome de referidas 
empresas, conforme o caso, com créditos líquidos e certos detidos pela EDP ISL contra a 
Companhia em decorrência da assunção, pela Companhia, de parcela da dívida que a Escelsa 
tinha com a EDP ISL, representada pelas 10% Senior Notes emitidas pela Escelsa e com 
vencimento no ano de 2007. 
 
 
ACORDOS DE ACIONISTAS 
 
 Companhia 
 
A nossa Companhia e a sua controladora celebraram determinados acordos com acionistas 
não controladores da Escelsa e Enersul em 7 de abril de 2005 (os “Acordos”), que 
estabelecem compromissos da nossa Companhia e de sua acionista controladora em benefício 
dos acionistas signatários dos Acordos que, sujeito a determinadas condições, poderão ser 
estendidos a todos os acionistas não controladores da Bandeirante, Escelsa, Enersul e Iven (os 
“Acionistas Não Controladores”) que se tornaram acionistas da nossa Companhia em 
decorrência da reorganização societária. Tais compromissos incluem, em suma, o seguinte: 

 
• Capitalização de Créditos da Controladora com a nossa Companhia: A acionista 

controladora da nossa Companhia converterá créditos que detiver contra a nossa 
Companhia, decorrentes da assunção por esta de parte das dívidas da Escelsa 
representada por 10% Senior Notes com vencimento no ano de 2007, em valor não 
inferior a US$200 milhões e não superior a US$300 milhões. O preço de subscrição 
das ações da nossa Companhia será o mesmo preço auferido na Oferta Primária 
objeto do presente Prospecto, observado que, caso essa oferta não se efetive até 
31/03/2006, o preço de subscrição das ações a serem emitidas em razão da 
Capitalização será fixado com base no valor econômico da nossa Companhia, 
conforme aprovado na assembléia geral extraordinária da nossa Companhia realizada 
em 29/04/2005, ou outro critério que venha a ser acordado entre a Energias de 
Portugal e a GTD com base na legislação aplicável.  

 
• Direito de Aquisição de Ações da nossa Companhia com Financiamento: O direito 

dos Acionistas Não Controladores de adquirirem a quantidade de ações de emissão da 
nossa Companhia que seja necessária para manutenção da sua participação acionária 
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na nossa Companhia originária da Bandeirante, Escelsa, Enersul e Iven, com base na 
posição que detinham antes da Oferta Prioritária aos Acionistas, pelo mesmo preço 
estabelecido para a Oferta Prioritária aos Acionistas, para pagamento a prazo, sujeito 
a remuneração calculada nos termos dos Acordos (o “Direito de Aquisição”). O 
exercício do Direito de Aquisição é adicional a eventual preferência ou prioridade 
concedida aos acionistas da nossa Companhia no âmbito da Oferta Prioritária aos 
Acionistas e se sujeitará a determinadas condições, inclusive obrigação de (a) não 
alienar ações na nossa Companhia pelo prazo de 180 dias contados da data da 
subscrição pela Energias de Portugal e suas controladas, das suas ações no âmbito da 
Oferta Prioritária aos Acionistas e (b) constituir garantias do pagamento do preço, 
previstas nos Acordos. Para mais informações sobre a Ofertas Financiadas, vide 
Seção “Informações Sobre a Oferta – Ofertas Financiadas”.   

 
• Direito de Exigir o Registro de Oferta: Na hipótese de uma oferta primária, incluindo 

a presente Oferta Primária, objeto do presente Prospecto, não ocorrer até 31/12/2005 
ou ser realizada em valor inferior a US$150 milhões, a GTD terá o direito de exigir o 
registro de uma oferta pública da nossa Companhia, observados os termos e 
condições previstos nos Acordos. Se a GTD exercer esse direito, o nosso acionista 
controlador será obrigado a ofertar, ou fazer com que a nossa Companhia oferte, ou 
que outros acionistas ofertem, ações da nossa Companhia em valor mínimo suficiente 
para que o valor total da oferta corresponda a, no mínimo, US$150.0 milhões. 

 
• Direito de Aderir a Oferta Secundária:  Caso nosso acionista controlador decida 

realizar uma oferta secundária de ações de nossa emissão, ou fazer com que a nossa 
Companhia realize uma oferta primária de suas ações, a GTD tem o direito de aderir à 
referida oferta (direito este que será extendido a todos os acionistas minoritários) na 
qualidade de acionista vendedora. 

• Direito de Indicar Membro do Conselho:  A GTD tem o direto de indicar um membro 
de nosso Conselho de Administração, desde que a GTD e seus acioinsitas sejam 
detentores, de forma ininterrupta, até 31 de julho de 2008, de, no mínimo, 4.948.834 
ações de emissão da nossa Companhia.  

 
Os mecanismos para o exercício dos direitos acima referidos serão oportunamente 
determinados e divulgados pela nossa Companhia, e sujeitam-se à legislação e regulamentos 
aplicáveis, incluindo restrições previstas nas regras do Novo Mercado da BOVESPA. 
 
Os Acordos contêm termos e condições adicionais aos acima referidos. A nossa Companhia e 
os demais signatários dos Acordos poderão em conjunto aditar os termos dos Acordos, 
inclusive os direitos acima referidos, a qualquer tempo. Eventuais aditamentos serão 
imediatamente divulgados ao mercado. 
 

Investco 
 
Em 17 de novembro de 1997, os Acionistas da Investco celebraram um acordo de acionistas 
com o objetivo de: (i) regular o exercício do direito de voto nas assembléias gerais da 
Investco que deliberem sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração; (ii) 
regular o direito de preferência na alienação das ações; (iii) estabelecer normas para 
participação na licitação do Aproveitamento Hidrelétrico de Lajeado; (iv) estabelecer critérios 
de aporte de capital na Investco; (v) regular a forma de alocação da energia produzida pela 
Usina de Lajeado entre os acionistas, dentre outros.  
 
O referido acordo confere aos 3 principais acionistas, dentre os quais a EDP Lajeado, o direito 
de eleger, cada qual, um membro e respectivo suplente para o conselho de administração da 
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companhia. O acordo estabelece também o direito de preferência dos atuais acionistas no caso 
de alienação de ações da companhia. Com relação à alocação da energia produzida pela Usina 
de Lajeado, o acordo estabelece que cada acionista terá direito à quantidade de energia 
correspondente à sua respectiva participação no capital votante da companhia. 
 
Em 31 de julho de 1998 os Acionistas da Investco e a Eletrobrás, esta última na qualidade de 
detentora da totalidade das ações preferenciais resgatáveis classe “R” da companhia (“Ações 
Eletrobrás”), celebraram um acordo de acionistas, com o objetivo de regular as condições de 
venda e/ou resgate das Ações Eletrobrás (“Acordo Eletrobrás”).  
 
O Acordo Eletrobrás estabelece que o resgate das Ações Eletrobrás deverá iniciar-se no prazo 
de dois anos da data de início da operação comercial da Usina de Lajeado e deverá concluir-se 
no prazo de seis anos da entrada em operação da usina. Para tanto, a Investco deverá resgatar, 
anualmente, pelo menos 20% das referidas ações.  
 
O preço de resgate das Ações Eletrobrás será calculado de acordo com o IGP-M, acrescido 
pela remuneração de investimento societário decrescente, na medida da efetiva conclusão de 
determinadas fases do projeto de Lajeado.  
 
Como garantia do resgate das Ações Eletrobrás, a Investco e os Acionistas da Investco deram 
em caução à Eletrobrás (i) 30% dos recebíveis representados pelos faturamentos mensais 
provenientes da comercialização de energia firme produzida pela Usina de Lajeado, 
descontados os royalties, a Taxa de Fiscalização da ANEEL, o PIS/PASEP, a COFINS e a 
Quota da Reserva Global de Reversão - RGR incidentes sobre aquelas receitas, o que deve 
equivaler a, no mínimo, 50% de cada uma das parcelas de resgate anual das ações de 
propriedade da Eletrobrás; e (ii) 50% dos recebíveis decorrentes da comercialização do 
excedente de 850 MW médios da energia elétrica firme produzida pela usina. A caução é 
prestada pelos Acionistas da Investco de acordo com suas participações na Investco. 
 
O acordo confere à Eletrobrás o direito de eleger um conselheiro e respectivo suplente para o 
Conselho de Administração da Investco durante todo o período em que a Eletrobrás 
permanecer como acionista da companhia.  
 
O valor da totalidade das Ações Eletrobrás corresponde a aproximadamente R$993,8 milhões 
em 31 de março de 2005. Em 30 de dezembro de 2003 e em 30 de dezembro de 2004 
deveriam ter sido declaradas a primeira e a segunda parcelas do resgate das Ações Eletrobrás, 
no valor aproximado de R$391,0 milhões, o que não ocorreu devido à inexistência de reservas 
patrimoniais conforme exigido pela legislação aplicável. No entanto, a Investco está 
atualmente negociando com a Eletrobrás a prorrogação do cronograma de resgates 
obrigatórios das Ações Eletrobrás e outras alternativas para a efetivação do resgate pela 
Investco. 
 
Sujeito às negociações acima e havendo condições para efetivação do resgate, os Acionistas 
da Investco, em cumprimento ao Contrato de Investimento, devem realizar, na proporção da 
sua participação acionária, a contribuição de capital necessário para fazer frente a essa 
obrigação da Investco. Se qualquer Acionista da Investco deixar de realizar a sua respectiva 
contribuição, inclusive a EDP Lajeado, os demais deverão fazê-lo de acordo com sua 
respectiva participação no capital votante da Investco, sendo que haverá o aumento 
proporcional da participação acionária do respectivo acionista na Investco e, 
conseqüentemente, da sua parcela de energia da Usina de Lajeado (Vide “Análise e Discussão 
da Administração da Situação Financeira e os Resultados Operacionais – Liquidez e Recursos 
de Capital – Obrigações Contratuais”).  
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Independentemente dessas negociações, a EDP Lajeado mantém provisão de R$108,1 milhões 
em 31 de março de 2005 em suas contas para as parcelas do resgate previstas para terem sido 
liquidadas em 30 de dezembro de 2003 e 30 de dezembro de 2004. 
 

Contrato de Investimento 
 
Em 12 de setembro de 2000, os controladores dos Acionistas da Investco, os Acionistas da 
Investco, a Investco e a Energias de Portugal firmaram um contrato de investimento pelo qual 
é regulado, dentre outros assuntos: (i) o aporte de capital necessário para implementação da 
Usina de Lajeado; (ii) as garantias prestadas em determinados financiamentos contratados 
pela Investco para implementação da Usina de Lajeado; e (iii) o aporte de recursos na 
Investco por seus acionistas para a realização do resgate das Ações Eletrobrás (o “Contrato de 
Investimento”). 
 
Nos termos do Contrato de Investimento, os Acionistas da Investco, incluindo a EDP Lajeado, 
comprometeram-se a aportar na Investco, sob a forma de capital e na mesma proporção de 
suas participações no capital votante da Investco, todos os recursos necessários à 
implementação da Usina de Lajeado. Igualmente, não obstante as garantias prestadas 
individualmente por determinados Acionistas da Investco, seus controladores ou sociedades 
pertencentes ao mesmo grupo de controle dos mesmos, cada Acionista da Investco 
reconheceu sua obrigação de responder pelos financiamentos contratados na mesma 
proporção de sua respectiva participação no capital votante da Investco. O descumprimento 
por qualquer dos Acionistas da Investco de referidas obrigações acarretará a diminuição 
proporcional de sua participação acionária votante na Investco e, conseqüentemente, de sua 
parte na energia gerada pela Usina de Lajeado.  
 
Referido acordo é aplicável às obrigações relativas a (i) os aportes de capital necessários à 
implementação da Usina de Lajeado, inclusive para a manutenção da capitalização mínima de 
30% requerida pelos Contratos BNDES; (ii) as fianças prestadas nos Contratos BNDES e no 
Contrato BASA I; (iii) os Contratos de Arrendamento; (iv) o resgate das Ações Eletrobrás; e 
(v) a caução de recebíveis prestada no Contrato BASA I. 
 
Assim sendo, se a Energias de Portugal, no caso dos Contratos do BNDES ou a Energest, no 
caso do Contrato BASA I, vier a ser demandada pelo pagamento da dívida em razão da fiança 
prestada, poderá cobrar dos demais Acionistas da Investco a sua respectiva parte da dívida, na 
mesma proporção de sua participação no capital votante da Investco. A falta de pagamento de 
qualquer dos Acionistas da Investco acarretará o aumento da participação da EDP Lajeado na 
Investco e, conseqüentemente, na sua parcela de energia da Usina de Lajeado. 
 

Enerpeixe 
 
Em 4 de fevereiro de 2004, celebramos com Furnas o acordo de acionistas da Enerpeixe, por 
meio do qual estabelecemos os termos e condições que disciplinam as nossas relações com 
Furnas, na qualidade de únicos acionistas da Enerpeixe. O acordo regula (i) o exercício do 
direito de voto, (ii) o exercício do poder de controle, (iii) a compra e venda de ações e 
exercício do direito de preferência para adquiri-las, (iv) a forma de capitalização da Enerpeixe 
com vistas à implementação, operação e manutenção da Usina hidrelétrica Peixe Angical. 
 
Por meio do acordo de acionistas, nos comprometemos, juntamente com Furnas, a realizar 
adiantamentos para futuros aumentos de capital da Enerpeixe, observadas as participações no 
capital votante da Enerpeixe. 
 
Determinadas matérias de competência da assembléia geral somente poderão ser aprovadas 
por votos que representem três quartos da totalidade do capital votante da Enerpeixe.  
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Durante a vigência do acordo de acionistas, o conselho de administração será composto por 
cinco membros, cabendo à nossa Companhia eleger três membros e, à Furnas, dois membros, 
e respectivos suplentes. A diretoria será composta por três diretores, cabendo à nossa 
Companhia a indicação do diretor presidente e do diretor administrativo e financeiro, e, à 
Furnas, a indicação do diretor técnico. 
 
Os acionistas têm o direito de preferência para adquirir ações e/ou direitos de subscrição que 
um dos acionistas pretenda alienar. O direito de preferência não se aplicará ao caso de 
transferência de ações para partes relacionadas, desde que cumpridos certos requisitos. O 
acordo confere também à nossa Companhia e à Furnas o direito de venda conjunta, segundo o 
qual, caso um dos acionistas deseje alienar suas ações a terceiros ou a outro acionista não 
vinculado ao acordo de acionistas da Enerpeixe, este deverá notificar o outro acionista para 
que possa se manifestar sobre a intenção de alienar suas ações juntamente com o acionista 
alienante. 
 
O acordo de acionistas da Enerpeixe vigorará até o término do prazo do contrato de 
concessão, sendo que, na hipótese de renovação deste, o acordo será automaticamente 
renovado pelo novo período. 
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OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 
 
 
Celebramos, no curso normal de nossos negócios, operações com partes relacionadas a 
preços, prazos, encargos financeiros e demais condições compatíveis com as de mercado. Tais 
operações incluem, entre outras, mútuos, assunção de dívida, prestação de garantia, compra e 
venda de energia elétrica, prestação de serviços de informática e contratos de operação, 
conservação e manutenção de usinas hidrelétricas e PCHs. 
 
Segue abaixo um breve resumo dos principais contratos celebrados por nós, nossa 
controladora e nossas controladas.  
 
Assunção de Dívida da Escelsa  
 
Em 13 de junho de 2005, a nossa Companhia e a Escelsa celebraram Compromisso de 
Assunção de Dívida, por meio do qual a nossa Companhia, com a expressa anuência da EDP 
ISL, comprometeu-se a assumir parcela da dívida da Escelsa representada pelas Senior Notes, 
com valor principal de US$ 317,10 milhões e encargos associados referentes ao período entre 
15 de janeiro de 2005 e a data da efetiva assunção, a qual deverá ser formalizada depois de 
aprovada pela ANEEL e depois da aprovação da desverticalização pelo BNDES. Em 30 de 
abril de 2005, o valor total da assunção de dívida correspondia a R$826,10 milhões. Em 
contrapartida à assunção da dívida, a Escelsa passará a ser devedora da Energias do Brasil no 
valor em reais correspondente à parcela da dívida assumida, valor esse que será remunerado à 
taxa de 10,0% ao ano e corrigido anualmente pelo IGP-M. Conforme fato relevante datado de 
13 de junho de 2005, publicado no jornal Valor Econômico em 14 de junho de 2005, a dívida 
da Escelsa com a Energias do Brasil decorrente da assunção de dívida fará parte do acervo 
cindido da Escelsa a ser incorporado pela Energias do Brasil, o que acarretará a extinção da 
dívida em questão (vide Seção “Reestruturação Societária e Desverticalização – 
Desverticalização”).   
 
Integralização de Ações (Capitalização de Créditos) 
 
A Energias de Portugal pretende fazer com que a sua controlada indireta EDP ISL integralize 
a totalidade das ações de emissão da nossa Companhia já subscritas pela Energias de Portugal 
e ainda não integralizadas, bem como as Ações que venham a ser subscritas pela Energias de 
Portugal e pelas suas demais controladas no âmbito da Oferta Prioritária aos Acionistas, por 
conta e ordem da Energias de Portugal e dessas controladas, mediante a capitalização de 
parcela do crédito que a EDP ISL detém contra a nossa Companhia, decorrente da assunção, 
pela nossa Companhia, de parcela da dívida representada pelas Senior Notes emitidas pela 
Escelsa e com vencimento no ano de 2007, até o valor máximo de R$699,0 milhões. Ato 
continuo, após a integralização das referidas Ações pela EDP ISL, por conta e ordem da 
Energias de Portugal e das suas controladas, a Energias de Portugal e cada uma das referidas 
controladas transferirão as suas respectivas Ações à EDP ISL, de forma que esta passará a ser 
acionista da nossa Companhia.   
 
Contrato de Compra e Venda de Títulos 
 
Nossa Companhia celebrou Contrato de Compra e Venda de Títulos com a Bandeirante, em 
27 de dezembro de 2001, aditado em 30 de abril de 2002, 18 de dezembro de 2002 e 28 de 
julho de 2003, no montante total de R$472,9 milhões, cujo saldo devedor, em 31 de março de 
2005, era de R$101,0 milhões. Por meio desse contrato vendemos Brady Bonds à Bandeirante 
que, por sua vez, os adquiriu com a finalidade de liquidar dívida que possuía com a União, 
nos termos de Contrato de Confissão e Consolidação de Dívida celebrado com a União e 
outros, em 29 de dezembro de 1997. Por meio do terceiro aditamento ao Contrato de Compra 
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e Venda de Títulos, datado de 28 de julho de 2003, as partes acordaram que em 31 de 
dezembro de 2003, o saldo total remanescente (principal + encargos) tornou-se o novo 
principal, devendo ser liquidado em 24 parcelas mensais e sucessivas, de janeiro de 2004 a 
dezembro de 2005, e os juros incidentes sobre este novo principal deverão ser liquidados em 
quatro parcelas semestrais a partir de julho de 2004.  
 
Prestação de Garantias 
 
A nossa Companhia e a Energias de Portugal figuram como garantidoras em contratos de 
financiamento e emissão de debêntures de nossas controladas e coligadas, conforme abaixo 
descritos. Nenhuma remuneração é devida à nossa Companhia e à Energias de Portugal pela 
prestação das referidas garantias. 
 

• Dois contratos de financiamento celebrados pela Enerpeixe com o BNDES e bancos 
repassadores, no valor total de R$670,0 milhões, que são garantidos por fiança 
solidária da Energias de Portugal, a qual será substituída por fiança da Energias do 
Brasil, mediante a ocorrência de certos eventos determinados no contrato. 

 
• Debêntures conversíveis em ações preferenciais classe “C”, de emissão da Investco, 

no valor total de R$82,3 milhões, com fiança solidária da nossa Companhia. 
 

• Debêntures simples, não conversíveis em ações, de emissão da Investco, no valor 
total de R$250,0 milhões, com fiança solidária da Energias de Portugal. 

 
Para mais informações a respeito desses contratos vide Seção “Análise e Discussão da 
Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais - Liquidez e 
Recursos de Capital” e Seção “Informações Sobre Títulos e Valores Mobiliários Emitidos.” 
 
Contratos de Compra e Venda de Energia Elétrica 
 
As empresas do nosso Grupo celebraram diversos contratos de Compra e Venda de Energia 
Elétrica com partes relacionadas. As principais características desses contratos encontram-se 
descritas a seguir:  
 
Compradora Vendedora Data de 

Assinatura 
Prazo/Vencime

nto 
Montante no 
período total 

(MWh) 

Aprovação 

Bandeirante EDP Lajeado 09.11.2001 12 anos 1.341.590 sim 
Bandeirante Investco 01.08.2002 15.12.2032 379.257 sim 
Bandeirante Enerpeixe 23.12.2002 31.01.2016 9.428.258 sim 
Bandeirante Enertrade 23.10.2003 31.12.2005 570.120 sim 
Bandeirante Escelsa 16.12.2004 31.12.2012 177.365 sim* 
Bandeirante Escelsa 16.12.2004 31.12.2013 85.999 sim* 
Enersul Escelsa 16.12.2004 31.12.2012 82.264 sim** 
Enersul Escelsa 16.12.2004 31.12.2013 38.881 sim** 
Enersul Enerpeixe 23.12.2002 31.01.2016 4.671.322 sim 
Enersul Enertrade 23.12.2002 31.12.2012 3.068.520 não*** 
Enersul Enertrade 18.11.2003 31.12.2005 1.073.784 sim 
Enersul CESA (PCH Paraíso) 01.11.2002 03.12.2027 2.763.738 sim 
Enersul Costa Rica 01.03.1999 03.12.2027 2.604.400 não**** 
Escelsa CESA (PCH Viçosa) 01.08.2001 17.07.2025 582.120 sim 

Escelsa CESA (PCH São João) 01.11.2002 17.07.2025 2.414.449 sim 

Escelsa Enerpeixe 23.12.2002 31.01.2016 4.670.520 sim 
Escelsa Enertrade 26.09.2003 31.12.2005 1.815.600 sim 
Escelsa Enertrade 23.12.2002 31.12.2012 4.203.726 não*** 
Escelsa Escelsa 16.12.2004 31.12.2012 135.700 sim* 
Escelsa Escelsa 16.12.2004 31.12.2013 46.285 sim* 
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Enertrade Cerj 26.12.2002 31.12.2002 31.12..2022 não*** 
Enertrade EDP Lajeado 9.11.2001 30.11.2012 12.647.270 não é 

necessária a 
aprovação. 

*contratos referentes ao primeiro leilão de energia existente. Só necessitam ser assinados, não há necessidade de aprovação da 
ANEEL. 
**contratos referentes ao segundo leilão de energia existente. Só necessitam ser assinados, não há necessidade de aprovação da 
ANEEL. No caso específico da ENERSUL, a assinatura somente ocorrerá após a desverticalização. 
***pendente de aprovação pela ANEEL mediante adequação de certos termos do contrato, os quais não foram acatados pela Enertrade. A 
Enertrade impetrou mandado de segurança e obteve liminar favorável à aprovação de referidos contratos. Para mais informações vide 
Seção “Negócios da Companhia – Contingências Judiciais e Administrativas”.  
****pendente de resposta da ANEEL. 
 
Contratos de Prestação de Serviços 
 
A Bandeirante celebrou contratos de prestação de serviços de informática com a Edinfor que 
englobam administração e manutenção do centro de processamento de dados outsourcing dos 
sistemas implantados (BW, CCs, R/3 e SIT), manutenção e suporte de licença desses sistemas 
e locação de imóveis. Os contratos foram celebrados ao longo dos últimos 3 anos e têm prazo 
médio de 5 anos. Segue abaixo a descrição das principais características desses contratos: 
 

Data Prazo/Vencimento Valor (Milhões) 

01.08.2000 01.08.2005 R$31,8 
10.06.2002 28.02.2005* R$13,7 
01.02.2004 31.01.2009 EU$12,8 
12.05.2004 11.05.2009 R$0,217 
01.11.2004 31.09.2009 R$9,9 
*Embora o contrato tenha vencido, ainda há um saldo devedor, em 31 
de março de 2005, de R$411 mil. 

 
A Bandeirante celebrou contrato de prestação de serviços com a Ace Sistemas Comerciais, 
abrangendo atividades de gerenciamento e manutenção da intranet e de aplicativos 
desenvolvidos por terceiros, além da avaliação e desenvolvimento de novas soluções de 
sistemas, em 1 de maio de 2002, com vencimento em 30 de abril de 2007, no valor total de 
R$2,9 milhões. 
 
A Escelsa e a Enersul celebraram contrato de prestação de serviços especializados em 
informática com a Escelsapar, como contratada, em 3 de janeiro de 2005, com prazo de doze 
meses, renovável automaticamente pelo mesmo período, no valor total de R$2,4 milhões e 
R$1,1 milhão, respectivamente. 
 
A Escelsa, a Enersul e a CESA celebraram contratos de prestação de serviços de operação, 
conservação e manutenção de PCHs e Usinas Hidrelétricas. Segue abaixo a descrição das 
principais características desses contratos: 
 
Contratante Prestadora 

de Serviços 
PCH/Usina Hidrelétrica Data Prazo/Vencimento Valor (R$ 

Mil) 
CESA  Escelsa  PCH Viçosa 20.11.2001 60 meses R$150,3 
Costa Rica  Enersul  PCH Costa Rica 1.03.1999 Pelo período da 

concessão 
R$343,3 

CESA  Enersul  PCH Paraíso 5.01.2004 5.01.2009 R$506,7 
 
Operações entre controladas 
 
A Energias de Portugal figura como fiadora em dois contratos de financiamento celebrados 
pela Investco, sendo um com o BNDES, no valor de R$180,0 milhões e outro com o Banco 
Itaú, Bradesco, BBA Creditanstalt, e Banco ABC, no valor de R$120,0 milhões. Ademais, há 
caução de ações de emissão da Investco, bem como de ações de emissão da EDP Lajeado. 
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A EDP Lajeado e a Energest figuram, respectivamente, como fiadoras solidárias em dois 
contratos de financiamento, celebrados pela Investco com o BASA, no valor de R$44,3 
milhões e R$50,0 milhões. 
 
A Magistra é fiadora da Enersul em dois contratos de financiamento celebrados entre a 
Enersul e o Banco BBA Creditanstalt, sendo um contrato celebrado em 21 de fevereiro de 
2001, com vencimento em 12 de março de 2009, no montante de US$1,2 milhão e o outro 
firmado em 12 de abril de 2000, com vencimento em 11 de junho de 2008, no montante de 
US$15,0 milhões. Por esta fiança a Enersul pagará à Magistra, até o final das obrigações dos 
contratos de financiamento, remuneração equivalente a 1,35% ao ano sobre os saldos 
devedores e demais encargos dos financiamentos. 
 
Adicionalmente, a Magistra, como mutuante, celebrou contrato de mútuo com a CESA, em 15 
de maio de 2003, com vencimento em 15 de maio de 2006, no montante de R$15,0 milhões. 
O saldo devedor total deste contrato, em 31 de março de 2005, era de R$18,5 milhões. 
 
A CESA celebrou Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito com o BNDES, 
com interveniência da Enersul e da Magistra, em 18 de fevereiro de 2002, aditado em 14 de 
julho de 2004, com vencimento em 15 de julho de 2012, no montante de R$55,4 milhões. Por 
meio deste contrato, a Magistra cauciona ações de emissão CESA e de emissão da Enersul de 
sua propriedade. 
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OPERAÇÕES COM OS COORDENADORES DA OFERTA 

 
 
Os Coordenadores, os Coordenadores Contratados e instituições financeiras a eles 
relacionadas prestaram no passado, e podem vir a prestar novamente no futuro, serviços de 
banco comercial, banco de investimento, corretagem, assessoria e/ou intermediação 
financeira, bem como concessão de financiamento, pelos quais eles receberam e esperam 
receber remuneração de mercado. Abaixo, encontra-se breve descrição do relacionamento 
entre nossa Companhia, suas controladas e coligadas e os Coordenadores e Coordenadores 
Contratados. Vide também a Seção “Análise e Discussão da Administração Sobre a Situação  
Financeira e os Resultados Operacionais – Contratos de Financiamento Relevantes”. 
 
Coordenador Líder 
 
Além da presente Oferta Pública, o Coordenador Líder ou sociedades de seu conglomerado 
econômico não mantêm relações comerciais conosco ou com sociedades do nosso Grupo, 
mas, no futuro, poderão prestar serviços de banco de investimento, consultoria financeira e 
outros serviços para nós, ou sociedades de nosso grupo, pelos quais pretendem receber 
comissões. 
 
Itaú BBA 
 
A nossa Companhia, suas coligadas e/ou subsidiárias mantêm relacionamento com o Banco 
Itaú BBA S.A. por meio de operações como: linha de conta garantida, repasse de recursos, 
cédulas de crédito bancário, contratos de venda e compra conjugado com compromisso de 
revenda e de recompra de títulos públicos, entre outros. 
 
Pactual 
 
A Escelsa celebrou contratos de Venda e Compra de Títulos com Cláusula de Recompra com 
o Pactual Asset Management S.A. – DTVM, em 12 de julho de 2004, 15 de outubro de 2004, 
26 de outubro de 2004 e 17 de janeiro de 2005, no montante de R$67,9 milhões com 
vencimentos em 18 de abril de 2005, 09 de junho de 2005, 26 de setembro de 2005, e 28 de 
setembro de 2005, respectivamente, cujo saldo devedor em 31 de março de 2005, era de 
R$50,2 milhões. 
 
BB Banco de Investimento S.A. 
 
Nossa Companhia, suas coligadas e/ou subsidiárias mantêm relacionamento com o Banco do 
Brasil S.A. por meio da prestação de serviços bancários em geral, tais como: repasses de 
BNDES, operações de capital de giro, cobrança e pagamento de fornecedores, entre outros. 
 
Banco Bradesco S.A. 
 
A nossa Companhia, suas coligadas e/ou subsidiárias mantêm relacionamento com o Banco 
Bradesco S.A. por meio da prestação de serviços bancários em geral, tais como: repasses de 
BNDES, operações de capital de giro e serviços de folha de pagamento, cobrança e 
pagamento de fornecedores, entre outros.  
 
BES Investimento do Brasil S.A. – Banco de Investimento  
 
O BES Investimento do Brasil S.A. – Banco de Investimento não mantém relações comerciais 
conosco, com exceção da atuação na Oferta, sendo que no futuro poderá prestar serviços de 
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banco de investimento, consultoria financeira e outros serviços para nós, pelos quais pretende 
receber comissões. 
 
Banco de Investimentos Credit Suisse First Boston S.A. 
 
Nossa Companhia, suas coligadas e/ou subsidiárias mantêm relacionamento com o Banco de 
Investimentos Credit Suisse First Boston S.A. Vide “Análise e Discussão da Administração 
Sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais – Contratos de Financiamento 
Relevantes”. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO A 

• Estatuto Social. 
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EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A. 

ESTATUTO SOCIAL 
 

CAPÍTULO I 
Denominação, Sede, Prazo e Objeto 

 
Artigo 1º  EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A. é uma sociedade por ações regida pelo presente 
Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis, incluindo a Lei nº 6.404/76, 
conforme alterada (a “Lei das Sociedades por Ações”). 
 

Parágrafo Único- Com a admissão da Companhia no Novo Mercado da Bolsa de 
Valores de São Paulo – BOVESPA, sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, administradores e 
membros do Conselho Fiscal às disposições do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa 
de Valores de São Paulo – BOVESPA (o “Regulamento do Novo Mercado”).  
 
Artigo 2º  A Companhia tem sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 
 

Parágrafo Único- Mediante deliberação da Diretoria, a Companhia poderá abrir ou 
fechar filiais, agências, escritórios e representações e quaisquer outros estabelecimentos para a 
realização das atividades da Companhia em qualquer parte do território nacional ou no exterior. 
 
Artigo 3º A Companhia terá prazo de duração indeterminado. 
 
Artigo 4º  A Companhia tem por objeto: 
 
a) participar em outras sociedades, como sócia, acionista ou quotista, bem como em negócios e 
empreendimentos do setor energético, no Brasil e/ou no exterior; 
 
b) gerir ativos de distribuição, geração, transmissão e comercialização de energia, em suas diversas 
formas e modalidades;  
 
c) estudar, planejar, desenvolver e implantar projetos de distribuição, geração, transmissão e 
comercialização de energia, em suas diversas formas e modalidades; e 
 
d) prestar serviços em negócios do setor energético no Brasil e/ou no exterior.  
 

CAPÍTULO II 
Do Capital Social e das Ações 

 
Artigo 5°  O capital social da Companhia é de R$ 2.012.583.258,12 (dois bilhões, doze 
milhões, quinhentos e oitenta e três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e doze centavos), totalmente 
subscrito, representado por 100.009.232 (cem milhões, nove mil, duzentas e trinta e duas) ações 
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. 
 

Parágrafo Primeiro  O capital social será representado exclusivamente por ações ordinárias. 
 

Parágrafo Segundo Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações das 
Assembléias Gerais da Companhia. 
 

Parágrafo Terceiro As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando a ação 
pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante 
do condomínio.  
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Parágrafo Quarto As ações são escriturais e serão mantidas em conta de depósito em 

instituição financeira, em nome de seus titulares, sem emissão de certificados, podendo o custo de 
transferência e averbação, assim como o serviço relativo às ações custodiadas, ser cobrado 
do acionista. 
 

Parágrafo Quinto Fica vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia. 
 
Artigo 6º A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até o limite de 200.000.000 
(duzentos milhões) de ações ordinárias independentemente de reforma estatutária, por deliberação do 
Conselho de Administração, a quem competirá, também, estabelecer as condições da emissão, 
inclusive preço, prazo e forma de sua integralização. 
 

Parágrafo Primeiro  A Companhia poderá emitir ações, debêntures conversíveis em ações 
ordinárias e bônus de subscrição dentro do limite do capital autorizado. 

 
Parágrafo Segundo A critério do Conselho de Administração, poderá ser excluído ou 

reduzido o direito de preferência nas emissões de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de 
subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou subscrição pública, nos 
termos da lei, e dentro do limite do capital autorizado.  
 
Artigo 7º A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, adquirir as 
próprias ações para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, até o 
montante do saldo de lucro e de reservas, exceto a legal, sem diminuição do capital social, observadas 
as disposições legais e regulamentares aplicáveis. 
 
Artigo 8º A Companhia poderá, por deliberação da Assembléia Geral, outorgar opção de 
compra de ações em favor dos administradores, empregados e colaboradores, podendo essa opção ser 
estendida aos administradores e empregados das sociedades controladas e coligadas da Companhia, 
direta ou indiretamente. 
 

CAPÍTULO III 
Das Assembléias Gerais 

 
Artigo 9º  A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses 
seguintes ao término de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais 
o exigirem.   
 

Parágrafo Primeiro  As Assembléias Gerais serão convocadas pelo Conselho de 
Administração, representado pelo seu Presidente, por seu Vice-Presidente ou por 2 (dois) dos seus 
membros em conjunto, ou ainda de acordo com as demais disposições legais aplicáveis, com, no 
mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência. 
 
 Parágrafo Segundo  A Assembléia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho de 
Administração ou, na sua ausência, pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração ou, na 
ausência de ambos, por um acionista escolhido pela maioria de votos dos acionistas presentes, 
cabendo ao presidente da Assembléia designar o secretário. 
 
Artigo 10º Para tomar parte na Assembléia Geral, os acionistas deverão comprovar essa 
qualidade, mediante exibição do comprovante de depósito, expedido pela instituição financeira 
escriturária das ações, emitido dentro de, no máximo, 3 (três) dias antes da data de realização da 
Assembléia Geral. 
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Parágrafo Único  O acionista poderá ser representado na Assembléia Geral por 

procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia, 
advogado, instituição financeira ou administrador de fundos de investimento que represente 
os condôminos. 
 
Artigo 11º  As deliberações da Assembléia Geral, ressalvadas as hipóteses especiais previstas em 
lei, serão tomadas por maioria de votos dos presentes, não se computando os votos em branco. 
 

CAPÍTULO IV 
Da Administração 

 
Das Disposições Gerais 

 
Artigo 12º A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma 
Diretoria, com os poderes conferidos pela lei aplicável e de acordo com o presente Estatuto Social. 
 
Artigo 13º O mandato dos membros do Conselho de Administração será unificado, de 1 (um) 
exercício anual, e dos membros da Diretoria será de 3 (três) exercícios anuais, podendo ser reeleitos, 
considerando-se exercício anual, para os fins deste Artigo, como o período compreendido entre 2 
(duas) Assembléias Gerais Ordinárias. Os membros do Conselho de Administração e os Diretores 
permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores. 
 
Artigo 14º A remuneração global do Conselho de Administração e da Diretoria será anualmente 
fixada pela Assembléia Geral, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a respectiva 
distribuição. 
 
Artigo 15º Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria tomarão posse mediante 
assinatura do respectivo termo nos livros das Atas do Conselho de Administração e da Diretoria, 
permanecendo sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades previstos 
nos Artigos 145 a 158 da Lei das Sociedades por Ações. 
 

Parágrafo Único  A posse dos administradores estará condicionada à prévia subscrição 
do Termo de Anuência dos Administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado 
da BOVESPA. 
 

Do Conselho de Administração 
 
Artigo 16º O Conselho de Administração será composto por no mínimo 5 (cinco) e no máximo 
11 (onze) membros, dos quais um será o seu Presidente e outro o seu Vice-Presidente, todos 
acionistas, eleitos pela Assembléia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo. 
 

Parágrafo Primeiro  A Assembléia Geral determinará, pelo voto da maioria dos presentes, 
não se computando os votos em branco, previamente à sua eleição, o número de membros do 
Conselho de Administração da Companhia em cada exercício. 
 

Parágrafo Segundo  Não poderá ser eleito para o Conselho de Administração, salvo 
dispensa da Assembléia, aquele que (i) for empregado ou ocupar cargos de administração em 
sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) tiver ou representar 
interesse conflitante com a Companhia.   
 
Artigo 17º O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada 3 (três) meses e, 
extraordinariamente, sempre que necessário. 
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Artigo 18º As reuniões do Conselho de Administração poderão ser convocadas por seu 
Presidente, por seu Vice-Presidente ou por quaisquer 2 (dois) membros em conjunto, mediante 
notificação escrita entregue com antecedência mínima de 5 (cinco) dias e com apresentação da pauta 
dos assuntos a serem tratados. 
 

Parágrafo Único  Independentemente das formalidades previstas neste Artigo 18, será 
considerada regular a reunião a que comparecerem todos os Conselheiros por si ou representados na 
forma do Parágrafo Segundo do Artigo 19. 
 
Artigo 19º As reuniões do Conselho de Administração somente se instalarão com a presença da 
maioria de seus membros em exercício. 
 

Parágrafo Primeiro  As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo 
Presidente do Conselho de Administração e secretariadas por quem ele indicar. No caso de 
impedimento ou ausência temporária do Presidente do Conselho de Administração, as reuniões do 
Conselho de Administração serão presididas pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração ou, 
na sua ausência, por Conselheiro escolhido por maioria dos votos dos demais membros do Conselho, 
cabendo ao presidente da reunião indicar o secretário.  

 
 Parágrafo Segundo  No caso de impedimento ou ausência temporária de qualquer 
membro do Conselho de Administração, este poderá nomear outro membro para representá-lo, caso 
em que, em se tratando de ausência temporária, o membro assim nomeado para representá-lo deverá 
votar nas reuniões do Conselho de Administração em seu próprio nome e em nome do membro por 
ele representado. A nomeação deverá ser expressamente aceita pelo membro nomeado, bem como 
notificada ao Presidente do Conselho de Administração. Alternativamente, em se tratando de ausência 
temporária, o membro do Conselho de Administração poderá, com base na pauta dos assuntos a 
serem tratados, manifestar seu voto por escrito, por meio de carta ou fac-símile entregue ao Presidente 
do Conselho de Administração, ou ainda, por correio eletrônico que identifique de forma inequívoca 
o remetente, com prova de recebimento pelo Presidente do Conselho de Administração.  
 

Parágrafo Terceiro  Em caso de vacância do cargo de qualquer membro do Conselho de 
Administração, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira 
Assembléia Geral que se realizar após a caracterização da vacância do cargo. 
 
Artigo 20 As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas mediante o voto 
favorável da maioria dos membros em exercício, computados os votos proferidos na forma do Artigo 
19, Parágrafo 2º, sendo que, no caso de empate, caberá ao Presidente do Conselho de Administração 
o voto de qualidade. 
 
Artigo 21º As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, preferencialmente, na 
sede da Companhia. Serão admitidas reuniões por meio de teleconferência, videoconferência ou 
outros meios de comunicação, e tal participação será considerada presença pessoal em referida 
reunião. Neste caso, os membros do Conselho de Administração que participarem remotamente da 
reunião do Conselho deverão expressar seus votos por meio de carta, fac-símile ou correio eletrônico 
que identifique de forma inequívoca o remetente. 
 

Parágrafo Primeiro Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser 
assinada por todos os Conselheiros fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no 
Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia. Os votos proferidos por 
Conselheiros que participarem remotamente da reunião do Conselho ou que tenham se manifestado 
na forma do Artigo 19, Parágrafo 2º in fine deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas 
do Conselho de Administração, devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, 
conforme o caso, contendo o voto do Conselheiro ser juntada ao Livro logo após a transcrição da ata. 
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Parágrafo Segundo Deverão ser publicadas e arquivadas no registro do comércio as atas 

de reunião do Conselho de Administração da Companhia que contiverem deliberação destinada a 
produzir efeitos perante terceiros. 
 
Artigo 22º Compete ao Conselho de Administração: 
 
a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; 
 
b) eleger e destituir a Diretoria da Companhia, fixando as atribuições dos seus membros, observadas 

as disposições aplicáveis deste Estatuto Social; 
 
c) fiscalizar a gestão da Diretoria, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da Companhia, 

solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração pela Companhia, e 
praticar quaisquer outros atos necessários ao exercício de suas funções; 

 
d) convocar a Assembléia Geral nos casos previstos em lei ou quando julgar conveniente; 
 
e) manifestar-se sobre o relatório e as contas da Diretoria, bem como sobre as demonstrações 

financeiras do exercício que deverão ser submetidas à Assembléia Geral Ordinária; 
 
f) estabelecer os limites e valores de alçada da Diretoria para aquisição, alienação ou oneração de 

direitos, bens móveis ou imóveis, incluindo participações societárias, bem como a contratação de 
bens e serviços, de empréstimos e financiamentos, prestação de garantia em favor de terceiros e de 
outras obrigações pela Companhia; 

 
g) deliberar sobre qualquer negócio entre, de um lado, a Companhia e, de outro lado, quaisquer de 

seus acionistas diretos ou indiretos; 
 
h) escolher e destituir auditores independentes;  
 
i) deliberar sobre os assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria; 
 
j) submeter à Assembléia Geral propostas de aumento de capital acima do limite do capital 

autorizado, bem como de reforma do Estatuto Social; 
 
k) deliberar sobre a emissão, colocação, preço e condições de integralização de ações, debêntures 

conversíveis e bônus de subscrição, nos limites do capital autorizado, inclusive para a outorga de 
opção de compra de ações nos termos do Estatuto Social; 

 
l) deliberar sobre a oportunidade da emissão de debêntures, o modo de subscrição ou colocação e o 

tipo das debêntures a serem emitidas, a época, as condições de pagamento dos juros, da 
participação nos lucros e do prêmio de reembolso das debêntures, se houver, bem como a época e 
condições de vencimento, amortização ou resgate das debêntures; 

 
m) deliberar sobre a aquisição de ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento ou 

permanência em tesouraria, bem como sobre sua revenda ou recolocação no mercado, observadas 
as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e demais disposições legais 
aplicáveis; 

 
n) aprovar a contratação da instituição depositária prestadora dos serviços de ações escriturais; 
 
o) aprovar os planos de negócios e orçamentos anuais e os planos plurianuais, operacionais e de 

investimento da Companhia; 
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p) autorizar a emissão de títulos de dívida no mercado internacional e de debêntures simples, não 

conversíveis em ações e sem garantia real, para distribuição pública ou privada, bem como dispor 
sobre os termos e as condições da emissão; 

 
q) autorizar a emissão de notas promissórias (commercial papers) para distribuição pública no Brasil 

ou no exterior, bem como dispor sobre os termos e as condições da emissão; 
 
r) propor à deliberação da Assembléia Geral a destinação a ser dada ao saldo remanescente dos 

lucros de cada exercício;  
 
s) declarar dividendos intermediários e intercalares, bem como juros sobre o capital, nos termos da 

Lei das Sociedades por Ações e demais legislação aplicável; 
 
t) dispor a respeito da ordem de seus trabalhos e estabelecer as normas regimentais de seu 

funcionamento, observadas as disposições deste Estatuto Social. 
 
Artigo 23º O Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá estabelecer a 
formação de Comitês técnicos e consultivos, com objetivos e funções definidos, sendo integrados por 
integrantes dos órgãos de administração da Companhia ou não. 
 
 Parágrafo Único Caberá ao Conselho de Administração estabelecer as normas aplicáveis aos 
Comitês, incluindo regras sobre composição, prazo de gestão, remuneração e funcionamento. 
 

Da Diretoria 
 
Artigo 24º  A Diretoria será composta por até 6 (seis) membros, acionistas ou não, residentes no 
país, eleitos pelo Conselho de Administração, que terão as seguintes designações, sendo autorizada a 
cumulação de funções por um mesmo Diretor: (i) Diretor Presidente; (ii) Diretor Vice-Presidente de 
Finanças e Relações com Investidores; (iii) Diretor Vice-Presidente de Distribuição e Serviços 
Comerciais; (iv) Diretor Vice-Presidente de Distribuição e Serviços Técnicos; (v) Diretor Vice-
Presidente de Geração e Meio-Ambiente; e (vi) Diretor Vice-Presidente de Comercialização. 
 
Artigo 25º Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para 
tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou 
pelo presente Estatuto atribuída a competência à Assembléia Geral ou ao Conselho de Administração. 
No exercício de suas funções, os Diretores poderão realizar todas as operações e praticar todos os 
atos de administração necessários à consecução dos objetivos de seu cargo, de acordo com a 
orientação geral dos negócios estabelecida pelo Conselho de Administração, incluindo resolver sobre a 
aplicação de recursos, transigir, renunciar, ceder direitos, confessar dívidas, fazer acordos, firmar 
compromissos, contrair obrigações, celebrar contratos, adquirir, alienar e onerar bens móveis e 
imóveis, prestar caução, avais e fianças, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar e avalizar títulos 
em geral, assim como abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimentos de crédito, observadas 
as restrições legais e aquelas estabelecidas neste Estatuto Social 
 

Parágrafo Primeiro Compete ao Diretor Presidente: (i) executar e fazer executar as 
deliberações das Assembléias Gerais e do Conselho de Administração; (ii) determinar e promover a 
execução e implementação das políticas, estratégias, orçamentos, projetos de investimento e demais 
condições do plano de negócios da Companhia; (iii) coordenar as atividades dos demais Diretores, 
observadas as atribuições específicas previstas neste Estatuto Social; (iv) definir a repartição de 
competências dos demais membros da Diretoria nas áreas não especificamente mencionadas neste 
Estatuto, “ad referendum” do Conselho de Administração; (v) superintender todas as operações da 
Companhia, acompanhando seu andamento, incluindo o desenvolvimento corporativo e análise de 
novos negócios, as políticas de comunicação e de relacionamento institucional e as atividades 
relacionadas à auditoria da Companhia; e (vi) presidir as reuniões da Diretoria. 
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Parágrafo Segundo Compete ao Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com 

Investidores, dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas: (i) planejar, coordenar, 
organizar, supervisionar e dirigir as atividades relativas às operações de natureza financeira da 
Companhia, (ii) gerir as finanças consolidadas da Companhia; (iii) propor as metas para o 
desempenho e os resultados das diversas áreas da Companhia e de suas controladas e coligadas, o 
orçamento da Companhia, acompanhar os resultados das sociedades controladas e coligadas, 
preparar as demonstrações financeiras e o relatório anual da administração da Companhia; (iv) 
coordenar a avaliação e implementação de oportunidades de investimentos e operações, incluindo 
financiamentos, no interesse da Companhia e de suas controladas e coligadas; e (v) representar a 
Companhia perante os órgãos de controle e demais instituições que atuam no mercado de capitais, 
competindo-lhe prestar informações aos investidores, à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e às 
Bolsas de Valores em que a Companhia tenha seus valores mobiliários negociados, conforme 
legislação aplicável. 
 

Parágrafo Terceiro Compete ao Diretor Vice-Presidente de Distribuição e Serviços 
Comerciais, dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas: (i) avaliar e acompanhar 
políticas, estratégias e a implementação de projetos na área de distribuição de energia relacionados ao 
serviços comerciais comuns das sociedades controladas e coligadas da Companhia; (ii) em conjunto 
com o Diretor Vice-Presidente de Distribuição e Serviços Técnicos, avaliar e acompanhar políticas e 
estratégias de distribuição de energia pelas sociedades controladas e coligadas da Companhia; e, (iii) 
avaliar e acompanhar políticas, estratégias e a implementação de projetos na área de distribuição de 
energia relacionados aos serviços compartilhados definidos pelo Diretor Presidente. 

 
Parágrafo Quarto Compete ao Diretor Vice-Presidente de Distribuição e Serviços 

Técnicos, dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas: (i) avaliar e acompanhar 
políticas, estratégias e a implementação de projetos na área de distribuição de energia relacionados 
aos serviços técnicos comuns das sociedades controladas e coligadas da Companhia; (ii) em conjunto 
com o Diretor Vice-Presidente de Distribuição e Serviços Comerciais, avaliar e acompanhar políticas e 
estratégias de distribuição de energia pelas sociedades controladas e coligadas da Companhia; e (iii) 
avaliar e acompanhar políticas, estratégias e a implementação de projetos na área de distribuição de 
energia relacionados aos serviços compartilhados definidos pelo Diretor Presidente. 

 
Parágrafo Quinto Compete ao Diretor Vice-Presidente de Geração e Meio-Ambiente, 

dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas: (i) avaliar e acompanhar políticas e 
estratégias de geração de energia pelas sociedades controladas e coligadas da Companhia; incluindo os 
serviços de operação e manutenção das instalações de geração de energia, bem como a adequação das 
atividades às normas e regulamentos ambientais; e (ii) acompanhar as atividades da área ambiental. 
 
 Parágrafo Sexto  Compete ao Diretor Vice-Presidente de Comercialização, dentre 
outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas: (i) avaliar e acompanhar políticas e estratégias 
de gerenciamento de risco energético do grupo, bem como de comercialização de energia pelas 
sociedades controladas e coligadas da Companhia; e (ii) promover e centralizar o relacionamento 
técnico e institucional da Companhia com órgãos governamentais e de regulação em geral. 
 
Artigo 26º A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente ou por 
quaisquer dois Diretores Vice-Presidentes, em conjunto, sempre que assim exigirem os negócios 
sociais, com antecedência mínima de 02 (dois) dias, e a reunião somente será instalada com a presença 
da maioria de seus membros. 
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Parágrafo Primeiro  No caso de impedimento ou ausência temporária de qualquer 

Diretor, este poderá nomear outro Diretor para representá-lo nas reuniões, caso em que, Diretor 
assim nomeado para representá-lo deverá votar nas reuniões da Diretoria em seu próprio nome e em 
nome do Diretor por ele representado. A nomeação deverá ser realizada mediante notificação escrita 
ao Diretor Presidente, que deverá conter claramente o nome do Diretor designado e os poderes a ele 
conferidos e será anexada à ata da respectiva reunião. Alternativamente, em se tratando de ausência 
temporária, o Diretor poderá, com base na pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto 
por escrito, por meio de carta, fac-símile ou correio eletrônico entregue ao Diretor Presidente. 

 
Parágrafo Segundo  Ocorrendo vaga na Diretoria, compete aos demais Diretores indicar, 

entre os mesmos, um substituto que acumulará, interinamente, as funções do substituído, perdurando 
a substituição interina até o provimento definitivo do cargo a ser decidido pela primeira reunião do 
Conselho de Administração que se realizar, atuando o substituto então eleito até o término do 
mandato da Diretoria. 
 
 Parágrafo Terceiro As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por meio de 
teleconferência, videoconferência ou outros meios de comunicação, e tal participação será considerada 
presença pessoal em referida reunião. Neste caso, os membros da Diretoria que participarem 
remotamente da reunião da Diretoria deverão expressar seus votos por meio de carta, fac-símile ou 
correio eletrônico que identifique de forma inequívoca o remetente. 
 

Parágrafo Quarto Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser 
assinada por todos os Diretores fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro 
de Registro de Atas da Diretoria da Companhia. Os votos proferidos por Diretores que participarem 
remotamente da reunião da Diretoria ou que tenham se manifestado na forma do Artigo 26, 
Parágrafo 1º in fine deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas da Diretoria, devendo a 
cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do Diretor ser 
juntada ao Livro logo após a transcrição da ata. 
 
Artigo 27º As deliberações nas reuniões da Diretoria serão tomadas por maioria de votos dos 
presentes em cada reunião ou que tenham manifestado seu voto na forma do Artigo 26, Parágrafo 
Primeiro, sendo que, no caso de empate, caberá ao Diretor Presidente o voto de qualidade. 
 
Artigo 28º A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada: 
 
a) por 2 (dois) Diretores em conjunto; 
 
b) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes especiais, devidamente 

constituído; 
c) por 2 (dois) procuradores em conjunto, com poderes especiais, devidamente constituídos; e 
d) por 1 (um) só Diretor ou 1 (um) procurador com poderes especiais, devidamente constituído, 

para a prática dos seguintes atos: 
 

(i) de representação da Companhia perante quaisquer órgãos públicos federais, estaduais 
e municipais, entidades de classes, bem como nas Assembléias Gerais de Acionistas ou 
Reuniões de Sócios das sociedades nas quais a Companhia participe; 

(ii) de endosso de cheques para depósito em contas bancárias da Companhia; e 
(iii) de representação da Companhia perante sindicatos ou Justiça do Trabalho; para 

matérias de admissão, suspensão ou demissão de empregados; e para acordos 
trabalhistas. 

 
Parágrafo Único  As procurações serão outorgadas em nome da Companhia por 2 

(dois) Diretores em conjunto, devendo especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para 
fins judiciais, terão período de validade limitado a, no máximo, 1 (um) ano. 
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CAPÍTULO V 

Do Conselho Fiscal 
 
Artigo 29º A Companhia terá um Conselho Fiscal não permanente composto por 3 (três) 
membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembléia Geral que 
deliberar sua instalação e que lhes fixará os honorários, respeitados os limites legais. Quando de seu 
funcionamento, o Conselho Fiscal terá as atribuições e os poderes conferidos por lei. O período de 
funcionamento do Conselho Fiscal terminará na primeira Assembléia Geral Ordinária realizada após 
a sua instalação. 
 

Parágrafo Único  A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à 
prévia subscrição do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal aludido no Regulamento 
do Novo Mercado da BOVESPA. 
 

CAPÍTULO VI 
Do Exercício Social, Lucros e Dividendos 

 
Artigo 30º O exercício social terá início em 1º de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro de 
cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas na legislação aplicável. 
 
Artigo 31º O lucro líquido apurado no exercício terá a seguinte destinação: 
 
(a) a parcela de 5% (cinco por cento) será deduzida para a constituição da reserva legal, que não 

excederá 20% (vinte por cento) do capital social; 
 
(b) a parcela correspondente a, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, 

calculado sobre o saldo obtido com as deduções e acréscimos previstos no Artigo 202, I, II e 
III da Lei das Sociedades por Ações, será distribuída aos acionistas como dividendo anual 
mínimo obrigatório; 

 
(c) o saldo remanescente, após atendidas as disposições contidas nos itens anteriores deste 

Artigo, terá a destinação determinada pela Assembléia Geral de acionistas com base na 
proposta da administração, conforme o disposto nos Artigo 176, parágrafo 3º e 196 da Lei 
das Sociedades por Ações, observadas as disposições contidas no Artigo 134, parágrafo 4º da 
referida Lei. Caso o saldo das reservas de lucros ultrapasse o capital social, a Assembléia 
Geral deliberará sobre a aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital 
social ou, ainda, na distribuição de dividendos adicionais aos acionistas. 

 
Parágrafo Único Os dividendos não reclamados no prazo de 3 (três) anos, contado da 

data em que tenham sido postos à disposição dos acionistas, prescreverão em benefício da 
Companhia. 
 
Artigo 32º A Companhia poderá levantar balanços semestrais e/ou trimestrais, podendo com 
base neles declarar, por deliberação do Conselho de Administração, dividendos intermediários e 
intercalares.  Os dividendos intermediários e intercalares previstos neste Artigo poderão ser imputados 
ao dividendo mínimo obrigatório. 
 
Artigo 33º A Companhia poderá pagar aos seus acionistas juros sobre o capital próprio, os quais 
poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. 
 

Parágrafo Único Revertem em favor da Companhia os juros sobre o capital próprio 
que não forem reclamados dentro do prazo de 3 (três) anos após a data em que forem colocados à 
disposição dos acionistas. 
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CAPÍTULO VII 

Da Alienação do Controle Acionário 
 
Artigo 34º A alienação, direta ou indireta, do controle da Companhia, tanto por meio de 
uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição 
suspensiva ou resolutiva de que o adquirente se obrigue a formular, no prazo máximo de 90 (noventa) 
dias contados da data da aquisição dessas ações, uma oferta pública de aquisição das ações de todos 
os demais acionistas da Companhia, de forma a assegurá-los tratamento igualitário àquele dado ao 
acionista alienante.  
 

Parágrafo Primeiro A oferta pública referida no Artigo 34 também deverá ser realizada 
nos casos em que houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou 
direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações da Companhia, que venham a resultar na 
alienação do controle da Companhia. 
 

Parágrafo Segundo A oferta pública de aquisição de ações referida no Artigo 34 será 
exigida, ainda, em caso de alienação do controle do acionista controlador da Companhia para 
terceiro. Nessa hipótese, o acionista controlador alienante ficará obrigado a declarar à Comissão de 
Valores Mobiliários – CVM e à Bolsa de Valores de São Paulo- BOVESPA o valor atribuído à 
Companhia, pela alienação do seu controle. 
 
Artigo 35º O acionista que possuir ações da Companhia e que vier a adquirir o seu controle em 
razão de contrato particular celebrado com o acionista controlador, envolvendo qualquer quantidade 
de ações, estará obrigado a (i) concretizar oferta pública nos termos do Artigo 34 deste Estatuto 
Social, e (ii) ressarcir os acionistas de quem tenha comprado ações em bolsa nos 6 (seis) meses 
anteriores à data da aquisição das ações representativas do controle da Companhia, a quem deverá 
pagar a diferença entre o preço pago pelas ações representativas do controle e o valor pago em bolsa 
pelas ações da Companhia neste período, devidamente atualizado até o momento do pagamento.  
 
Artigo 36º A Companhia não registrará: (i) transferências de ações para os adquirentes do poder de 
controle, enquanto estes não subscreverem o Termo de Anuência ao Regulamento do Novo Mercado, bem 
como o Termo de Anuência ao Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado; e (ii) qualquer 
transferência de ações para acionista que se tornar titular de 5% ou mais das ações representativas do 
capital da Companhia enquanto esse acionista não assinar o Termo de Anuência ao Regulamento da 
Câmara de Arbitragem do Mercado, dispensada tal assinatura quando a detenção das ações decorrer de 
participação do acionista em processo de distribuição pública ou negociação em bolsa de valores. 
 
 Parágrafo Único Da mesma forma, nenhum acordo de acionistas que disponha sobre 
o exercício do poder de controle poderá ser registrado na sede da Companhia sem que os seus 
signatários tenham subscrito os Termos de Anuência referidos no item (i) do Artigo 36 acima. 

 
CAPÍTULO VIII 

Da Saída do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA e do Cancelamento 
do Registro de Companhia Aberta 

  
Artigo 37º Caso os acionistas da Companhia reunidos em Assembléia Geral Extraordinária 
aprovem a saída da Companhia do Novo Mercado da BOVESPA, o acionista controlador da 
Companhia deverá realizar uma oferta pública de aquisição de ações por preço mínimo 
correspondente ao valor econômico apurado em laudo de avaliação, (i) no prazo de 90 (noventa) dias, 
na hipótese de a saída da Companhia do Novo Mercado ocorrer para que suas ações passem a ser 
registradas para negociação fora do Novo Mercado, ou (ii) no prazo de 120 (cento e vinte) dias 
contados da data da Assembléia Geral dos acionistas da Companhia que aprovar uma operação de 
reorganização societária, na qual as ações da Companhia resultante de tal reorganização não sejam 
admitidas para negociação no Novo Mercado. 
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Parágrafo Único A oferta pública prevista neste Artigo observará, no que for cabível, 
as regras de oferta pública para cancelamento de registro de companhia aberta perante a Comissão de 
Valores Mobiliários – CVM. 

 
Artigo 38º No caso de oferta pública de aquisição de ações realizada pelo acionista controlador 
com vistas ao cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia, o preço mínimo a ser 
ofertado deverá corresponder ao valor econômico apurado em laudo de avaliação. 
 
Artigo 39º O laudo de avaliação de que trata este Capítulo deverá ser elaborado por empresa 
especializada, com experiência comprovada e independência quanto ao poder de decisão da 
Companhia, seus administradores e/ou acionista controlador, bem como satisfazer os demais 
requisitos legais.  
 

Parágrafo Primeiro A escolha da empresa especializada responsável pela elaboração do 
laudo de avaliação de que trata este Capítulo é de competência da Assembléia Geral, a partir da 
apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação ser 
tomada por maioria absoluta de votos das ações em circulação manifestados na Assembléia Geral que 
deliberar sobre o assunto, não se computando os votos em branco, excluídas ações de titularidade do 
acionista controlador, de seu cônjuge, companheiro(a) e dependentes incluídos na declaração anual de 
imposto de renda, ações mantidas em tesouraria e ações detidas por sociedades controladas ou 
coligadas da Companhia e/ou do acionista controlador, assim como de outras sociedades que com 
qualquer dessas integre um mesmo grupo de fato ou de direito. 
 

Parágrafo Segundo Os custos incorridos com a elaboração do laudo serão integralmente 
arcados pelo acionista controlador. 
 

CAPÍTULO IX 
Da Liquidação 

 
Artigo 40º A Companhia será liquidada nos casos previstos em lei, sendo a Assembléia Geral o 
órgão competente para determinar a forma de liquidação e nomear o liquidante e o Conselho Fiscal 
que deverá funcionar no período de liquidação. 
 

CAPÍTULO X 
Das Disposições Gerais 

 
Artigo 41º As disputas e controvérsias decorrentes ou relacionadas a este Estatuto Social, ao 
Regulamento do Novo Mercado, às disposições da Lei das Sociedades por Ações, às normas editadas 
pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM, aos regulamentos da BOVESPA e às demais normas aplicáveis ao funcionamento 
do mercado de capitais em geral deverão ser solucionadas por arbitragem, a ser conduzida na forma 
do Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado, instituída pela BOVESPA. 
 
Artigo 42º As disposições contidas no Parágrafo Único do Artigo 1º, no Parágrafo Único do 
Artigo 15, no Parágrafo Único do Artigo 29, nos Artigos 34 a 39 e no Artigo 41 somente terão 
eficácia a partir da data de admissão da Companhia no segmento do Novo Mercado da BOVESPA. 
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ANEXO B 

• Ata de Reunião do Conselho de Administração que deliberou sobre a oferta. 
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ANEXO C 

• Ata de Reunião do Conselho de Administração que deliberou sobre o preço de emissão. 
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EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A.  

 
NIRE 35.300.179.731 

CNPJ/MF no 03.983.431/0001-03 
 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM [=] DE [=] DE 2005 

 
DATA, HORA E LOCAL: [•] de [•] de 2005, às [•] horas, na sede social da Companhia, na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, nº 530 – 14º andar/parte, Bairro Itaim 
Bibi, CEP 04532-001.  
 
PRESENÇA: totalidade dos membros do Conselho de Administração. 
 
MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. [=], que escolheu o Sr. [=] para secretariá-lo.  
 
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: 
 

(i) a fixação do preço de emissão das ações ordinárias objeto do aumento de capital 
deliberado pela Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de junho de 
2005 (“Ações Ordinárias”); 

 
DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de 
votos, o seguinte: 
 

(i) Fixar o preço de emissão das ações em R$[•] ([•]) por ação ordinária, fixado com 
observância dos procedimentos e justificativas contidos no item (ii)(B) da ata da Reunião 
do Conselho de Administração realizada em 13 de junho de 2005; e 

 
(ii) Em face à deliberação tomada no item (i) acima, o capital social passará a ser de R$[--], 

dividido em [--] ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. 
 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi 
encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por 
todos. Mesa: [=] – Presidente; [=] – Secretário. Conselheiros: [=]. Cientes: [membros da Comissão de 
Acompanhamento da Oferta Pública de Ações] 
 

Confere com a original lavrada em livro próprio. 
 

São Paulo, [=] de [=] de 2005. 
 

__________________________________ 
[=] 

Presidente 

__________________________________ 
[=] 

Secretário 
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ANEXO D 

• Informações Anuais relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004 
(apenas as informações não constantes deste Prospecto). 
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ANEXO E 

• Demonstrações Financeiras da Energias do Brasil e suas controladas, relativas ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2004 e Parecer dos Auditores Independentes. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

Legislação Societária
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

O  REGISTRO  NA  CVM  NÃO  IMPLICA  QUALQUER   APRECIAÇÃO  SOBRE  A   COMPANHIA ,  SENDO   OS   SEUS
ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.

35300179731

4 - NIRE

Data-Base - 31/12/2004

153.211.501-68

00287-9

Wander Rodrigues Teles

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

01.03 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)

Antônio José Sellare

Rua Bandeira Paulista,530-14o and.parte

04532-001 São Paulo SP

Chac.Itaim

  11 2185-5900 2185-5900 2185-5900

  11 2185-5975 2185-5975 2185-5975

01.04 - REFERÊNCIA / AUDITOR

EXERCÍCIO                

1 - Último            

2 - Penúltimo       

3 - Antepenúltimo

01/01/2004

01/01/2003

01/01/2002

31/12/2004

31/12/2003

31/12/2002

1 - NOME

2 - ENDEREÇO COMPLETO 3 - BAIRRO OU DISTRITO

4 - CEP 5 - MUNICÍPIO

7 - DDD 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 10 - TELEFONE 11 - TELEX

12 - DDD 13 - FAX 14 - FAX 15 - FAX

01.02 - SEDE

Rua Bandeira Paulista,530-14o and.parte Chac.Itaim

04532-001 São Paulo

  11 2185-5900 2185-5900 2185-5900

2185-59752185-59752185-5975  11

SP

1 - ENDEREÇO COMPLETO

3 - CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF

6 - DDD 7 - TELEFONE 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 10 - TELEX

11 - DDD 12 - FAX 13 - FAX 14 - FAX

15 - E-MAIL

6 - UF

antonio.sellare@energiasdobrasil.com.br

16 - E-MAIL

1 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL 2 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

2 - BAIRRO OU DISTRITO

4 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR 5 - CÓDIGO CVM

6 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 7 - CPF DO RESP. TÉCNICO

Pág: 117/06/2005 23:46:34
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CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

Legislação Societária
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Data-Base - 31/12/2004

01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA

01.07 - SOCIEDADES NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

1 - ÍTEM 2 - CNPJ 3 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

Total

6 - TIPO DE CONSOLIDADO

Empresa Comercial, Industrial e Outras

1 - TIPO DE EMPRESA

Operacional

2 - TIPO DE SITUAÇÃO

Estrangeira

3 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO

Holding setor energia elétrica

5 - ATIVIDADE PRINCIPAL

Número de Ações

(Mil)
1

31/12/2004
2

31/12/2003
3

31/12/2002

          1 - Ordinárias

          2 - Preferenciais

          3 - Total

Em Tesouraria

          4 - Ordinárias

          5 - Preferenciais

          6 - Total

Do Capital Integralizado

1.413.117

0

1.413.117 1.305.659

0
1.305.659

01.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

1.432.783

0

1.432.783

0

0
0

0

0

0

0

0

0

112 - Energia elétrica

4 - CÓDIGO ATIVIDADE

01.08 - PROVENTOS EM DINHEIRO

1 - ÍTEM 2 - EVENTO 4 - PROVENTO 5 - INÍCIO PGTO. 6 - TIPO AÇÃO 7 - VALOR DO PROVENTO P/ AÇÃO3 - APROVAÇÃO

01.09 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

2 - ASSINATURA1 - DATA

04/02/2005

217/06/2005 23:46:34 Pág:
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

02.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 31/12/20024 - 31/12/20033 - 31/12/2004

Data-Base - 31/12/2004

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

1 Ativo Total 1.399.8021.539.827 1.547.000

1.01 Ativo Circulante 180.538347.676 205.685

1.01.01 Disponibilidades 19.66163.175 3.813

1.01.02 Créditos 160.702284.157 201.723

1.01.02.01 Consumidores e Concessionários 00 0

1.01.02.02 Provisão p/ Créd.de Liquidação Duvidosa 00 0

1.01.02.03 Tributos e Contrib. Sociais Compensáveis 8.7859.258 6.534

1.01.02.04 Imp.de Renda e Contrib.Social Diferidos 00 0

1.01.02.05 Progr.Emerg.Red.Consumo Energ.Elétrica 00 0

1.01.02.06 Dividendos a Receber 1.91718.190 22.611

1.01.02.07 Créditos com Pessoas Ligadas 150.000184.709 172.578

1.01.02.08 Contas a receber Petrobrás 072.000 0

1.01.03 Estoques 00 0

1.01.04 Outros 175344 149

1.01.04.01 Despesas pagas antecipadamente 00 0

1.01.04.02 Conta de compens.Var.Custos Parcela A 00 0

1.01.04.03 Outros 175344 149

1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 472.15161.756 454.293

1.02.01 Créditos Diversos 239.95961.756 267.869

1.02.01.01 Consumidores e Concessionários 00 0

1.02.01.02 Progr.Emerg.Red.Consumo Energ.Elétrica 00 0

1.02.01.03 Imp.de Renda e Contrib.Soc.Diferidos 00 0

1.02.01.04 Depósitos vinculados a litiígios 00 0

1.02.01.05 Conta de compens. Var.Custos Parcela A 00 0

1.02.01.06 Adto.Futuros Aumentos de Capital 239.46737.754 266.973

1.02.01.07 Contas a receber Petrobrás 024.000 0

1.02.01.08 Outros Créditos 4922 896

1.02.02 Créditos com Pessoas Ligadas 232.1920 186.424

1.02.02.01 Com Coligadas 00 0

1.02.02.02 Com Controladas 232.1920 186.424

1.02.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 00 0

1.02.03 Outros 00 0

1.03 Ativo Permanente 747.1131.130.395 887.022

1.03.01 Investimentos 745.1041.127.323 884.157

1.03.01.01 Participações em Coligadas 00 0

1.03.01.02 Participações em Controladas 745.1041.127.323 884.157

1.03.01.03 Outros Investimentos 00 0

1.03.02 Imobilizado 1.6442.668 2.475

1.03.02.01 Em serviço 1.6442.668 2.475

1.03.02.02 Em curso 00 0

1.03.03 Diferido 365404 390
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 31/12/20024 - 31/12/20033 - 31/12/2004

Data-Base - 31/12/2004

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

2 Passivo Total 1.399.8021.539.827 1.547.000

2.01 Passivo Circulante 43.447168.201 159.656

2.01.01 Empréstimos e Financiamentos 30.824141.781 148.038

2.01.02 Debêntures 00 0

2.01.03 Fornecedores 3233.844 447

2.01.04 Impostos, Taxas e Contribuições 10.8814.773 338

2.01.05 Dividendos a Pagar 00 0

2.01.06 Provisões 00 0

2.01.06.01 Provisões para Contingências 00 0

2.01.07 Dívidas com Pessoas Ligadas 00 0

2.01.08 Outros 1.41917.803 10.833

2.01.08.01 Encargos de Dívidas 1.2192.394 2.059

2.01.08.02 Obrigações Estimadas 200717 434

2.01.08.03 Fundação Cesp 00 0

2.01.08.04 Concessionários 00 0

2.01.08.05 Outras 014.692 8.340

2.01.08.06 Conta de compens.Var.Custos Parcela A 00 0

2.02 Passivo Exigível a Longo Prazo 29.4602.860 145.453

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 00 0

2.02.02 Debêntures 00 0

2.02.03 Provisões 29.4602.860 141.006

2.02.03.01 Provisões para Contingências 00 0

2.02.03.02 Provisões p/Passivo a Descoberto 29.4602.860 141.006

2.02.04 Dívidas com Pessoas Ligadas 00 0

2.02.05 Outros 00 4.447

2.02.05.01 Fornecedores 00 0

2.02.05.02 Fundação CESP 00 0

2.02.05.03 Obrigações Estimadas 00 0

2.02.05.04 Conta de compensa. Var.custos Parcela A 00 0

2.02.05.05 Reserva para Reversão e Amortização 00 0

2.02.05.06 Outros 00 0

2.03 Resultados de Exercícios Futuros 00 0

2.05 Patrimônio Líquido 1.326.8951.368.766 1.241.891

2.05.01 Capital Social Realizado 1.199.3241.323.841 1.303.841

2.05.02 Reservas de Capital 127.5710 0

2.05.02.01 Doações e Subvenções para Investimento 00 0

2.05.02.02 Incentivos Fiscais 00 0

2.05.02.03 Remunerações sobre o Capital Próprio 00 0

2.05.02.04 Ágio na Incorpor.Socied.Controladora 127.5710 0

2.05.03 Reservas de Reavaliação 00 0

2.05.03.01 Ativos Próprios 00 0

2.05.03.02 Controladas/Coligadas 00 0

2.05.04 Reservas de Lucro 00 0

2.05.04.01 Legal 00 0

2.05.04.02 Estatutária 00 0
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 -31/12/20024 -31/12/20033 -31/12/2004

Data-Base - 31/12/2004

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

2.05.04.03 Para Contingências 00 0

2.05.04.04 De Lucros a Realizar 00 0

2.05.04.05 Retenção de Lucros 00 0

2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 00 0

2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 00 0

2.05.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 044.925 (61.950)
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

03.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 01/01/2002 a 31/12/20024 - 01/01/2003 a 31/12/20033 - 01/01/2004 a 31/12/2004

Data-Base - 31/12/2004

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 5560 0

3.02 Deduções da Receita Bruta (28)0 0

3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 5280 0

3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos 00 0

3.04.01 Custo com Energia Elétrica 00 0

3.04.02 Custo de Operação 00 0

3.04.03 Custo do Serviço Prestado a Terceiros 00 0

3.05 Resultado Bruto 5280 0

3.06 Despesas/Receitas Operacionais 3.805131.888 23.281

3.06.01 Com Vendas 00 0

3.06.02 Gerais e Administrativas (16.996)(39.390) (26.554)

3.06.03 Financeiras 52.2239.678 9.437

3.06.03.01 Receitas Financeiras 74.42183.212 41.498

3.06.03.02 Despesas Financeiras (22.198)(73.534) (32.061)

3.06.04 Outras Receitas Operacionais 00 0

3.06.05 Outras Despesas Operacionais 00 0

3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial (31.422)161.600 40.398

3.07 Resultado Operacional 4.333131.888 23.281

3.08 Resultado Não Operacional 1.798(18.981) (211.608)

3.08.01 Receitas 1.840143 17.675

3.08.02 Despesas (42)(19.124) (229.283)

3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 6.131112.907 (188.327)

3.10 Provisão para IR e Contribuição Social (10.508)(6.032) (1.194)

3.11 IR Diferido 00 0

3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 00 0

3.12.01 Participações 00 0

3.12.02 Contribuições 00 0

3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 00 0

3.15 Lucro/Prejuízo do Exercício (4.377)106.875 (189.521)

PREJUÍZO POR AÇÃO 

LUCRO POR AÇÃO 

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil)

0,07459

(0,13412) (0,00335)

1.432.783 1.413.117 1.305.659
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

04.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 01/01/2002 a 31/12/20024 - 01/01/2003 a 31/12/20033 - 01/01/2004 a 31/12/2004

Data-Base - 31/12/2004

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

4.01 Origens 724.595349.391 323.057

4.01.01 Das Operações (32.829)55.144 1.328

4.01.01.01 Lucro/Prejuízo do Exercício (4.377)106.875 (189.521)

4.01.01.02 Vls. que não repr. mov. Cap. Circulante (28.452)(51.731) 190.849

4.01.01.02.01 Conta compensação Var.Custos Parcela A 00 0

4.01.01.02.02 Depreciações e amortizações 9912.267 2.119

4.01.01.02.03 Var.monet.e juros realizável longo prazo (59.025)0 0

4.01.01.02.04 Var.monet.e juros exigível longo prazo 00 0

4.01.01.02.05 Valor residual bens e direitos baixados 016 0

4.01.01.02.06 Imposto de renda e contrib.soc.diferida 00 0

4.01.01.02.07 Provisões para contingências 00 0

4.01.01.02.08 Benefícios pós emprego 00 0

4.01.01.02.09 Participação minoritária 00 0

4.01.01.02.10 Ganhos capital mudança percentual partic (1.840)0 0

4.01.01.02.11 Resultado líq.equivalência patrimonial 31.422(161.600) (40.398)

4.01.01.02.12 Provisão para imparidade 00 229.128

4.01.01.02.13 Valor de venda de investimentos 096.312 0

4.01.01.02.14 Perdas de capital moviment.investimentos 09.701 0

4.01.01.02.15 Prov.perdas adto.futuro aumento capital 01.573 0

4.01.02 Dos Acionistas 577.96422.133 104.517

4.01.02.01 Aumento de capital 577.96420.000 104.517

4.01.02.02 Adto.futuros aumentos de capital 00 0

4.01.02.03 Ágio incorp.sociedade controlada-liquido 00 0

4.01.02.04 Incorporação acervo líquido 00 0

4.01.02.05 Deságio compra ações soc.contr.-liquido 02.133 0

4.01.03 De Terceiros 179.460272.114 217.212

4.01.03.01 Empréstimos e financiamentos 00 0

4.01.03.02 Transf.realiz.longo prazo p/circulante 150.000186.424 101.219

4.01.03.03 Aumento exigível a longo prazo 29.4600 115.993

4.01.03.04 Dividendos de controlada 085.690 0

4.02 Aplicações 736.005215.945 414.119

4.02.01 Aumento no Realizável longo prazo 233.35954.363 83.361

4.02.02 Aumento Investimentos 501.035160.731 329.345

4.02.03 Aumento Imobilizado 1.268808 1.388

4.02.04 Aumento Diferido 34343 25

4.03 Acréscimo/Decréscimo no Cap. Circulante (11.410)133.446 (91.062)

4.04 Variação do Ativo Circulante 29.303141.991 25.147

4.04.01 Ativo Circulante no Início do Exercício 151.235205.685 180.538

4.04.02 Ativo Circulante no Final do Exercício 180.538347.676 205.685

4.05 Variação do Passivo Circulante (40.713)8.545 (116.209)

4.05.01 Passivo Circulante no Início Exercício (2.734)159.656 (43.447)

4.05.02 Passivo Circulante no Final do Exercício (43.447)168.201 (159.656)
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

05.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2004 A 31/12/2004 (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO

       REAVALIAÇÃO       CAPITAL         LUCRO        ACUMULADOS

3 - CAPITAL SOCIAL

       LÍQUIDO

4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/PREJUÍZOS 8 - TOTAL PATRIMÔNIO 

Data-Base - 31/12/2004

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

5.01 Saldo Inicial 01.303.841 0 0 (61.950) 1.241.891

5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 00 0 0 0 0

5.03 Aumento/Redução do Capital Social 020.000 0 0 0 20.000

5.04 Realização de Reservas 00 0 2.246 (2.246) 0

5.05 Ações em Tesouraria 00 0 0 0 0

5.06 Lucro/Prejuízo do Exercício 00 0 0 106.875 106.875

5.07 Destinações 00 0 0 0 0

5.08 Outros 00 0 0 0 0

5.09 Saldo Final 01.323.841 0 2.246 42.679 1.368.766
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

05.02 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2003 A 31/12/2003 (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO

       REAVALIAÇÃO       CAPITAL         LUCRO        ACUMULADOS

3 - CAPITAL SOCIAL

       LÍQUIDO

4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/PREJUÍZOS 8 - TOTAL PATRIMÔNIO 

Data-Base - 31/12/2004

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

5.01 Saldo Inicial 01.199.324 127.571 0 0 1.326.895

5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 00 0 0 (33.100) (33.100)

5.02.01 Ajuste identificado em 2004 (Nota 3) 00 0 0 (33.100) (33.100)

5.03 Aumento/Redução do Capital Social 0104.517 0 0 0 104.517

5.04 Realização de Reservas 00 (127.571) 0 127.571 0

5.04.01 Absorção de prejuízo com reservas 00 (127.571) 0 127.571 0

5.05 Ações em Tesouraria 00 0 0 0 0

5.06 Lucro/Prejuízo do Exercício 00 0 0 (156.421) (156.421)

5.07 Destinações 00 0 0 0 0

5.08 Outros 00 0 0 0 0

5.09 Saldo Final 01.303.841 0 0 (61.950) 1.241.891
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

05.03 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2002 A 31/12/2002 (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO

       REAVALIAÇÃO       CAPITAL         LUCRO        ACUMULADOS

3 - CAPITAL SOCIAL

       LÍQUIDO

4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/PREJUÍZOS 8 - TOTAL PATRIMÔNIO 

Data-Base - 31/12/2004

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

5.01 Saldo Inicial 0621.360 0 24 455 621.839

5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 00 0 0 0 0

5.03 Aumento/Redução do Capital Social 0577.964 0 0 0 577.964

5.04 Realização de Reservas 00 (3.898) (24) 3.922 0

5.04.01 Absorção de prejuízo com reservas 00 (3.898) (24) 3.922 0

5.05 Ações em Tesouraria 00 0 0 0 0

5.06 Lucro/Prejuízo do Exercício 00 0 0 (4.377) (4.377)

5.07 Destinações 00 0 0 0 0

5.08 Outros 00 131.469 0 0 131.469

5.08.01 Ágio na incorporação soc.controlada-liq. 00 131.469 0 0 131.469

5.09 Saldo Final 01.199.324 127.571 0 0 1.326.895
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 31/12/20024 - 31/12/20033 - 31/12/2004

Data-Base - 31/12/2004

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

1 Ativo Total 2.929.0977.761.918 6.656.820

1.01 Ativo Circulante 780.3901.902.370 1.530.143

1.01.01 Disponibilidades 58.655183.478 98.037

1.01.02 Créditos 683.6921.631.378 1.355.320

1.01.02.01 Consumidores e Concessionários 627.8941.156.480 937.251

1.01.02.02 Provisão p/Créd.de Liquidação Duvidosa 00 0

1.01.02.03 Tributos e Contrib.Sociais Compensáveis 33.038101.174 117.272

1.01.02.04 Imp.de Renda e Contrib.Social Diferidos 22.76061.542 56.103

1.01.02.05 Progr.Emerg.Red.Consumo Energ.Elétrica 00 0

1.01.02.06 Dividendos a Receber 021 0

1.01.02.07 Créditos com Pessoas Ligadas 00 0

1.01.02.08 Títulos e valores mobiliários 0197.063 203.089

1.01.02.09 Contas a receber de Furnas 043.098 41.605

1.01.02.10 Contas a receber da Petrobras 072.000 0

1.01.03 Estoques 6.27114.651 12.707

1.01.04 Outros 31.77272.863 64.079

1.01.04.01 Despesas pagas antecipadamente 00 0

1.01.04.02 Conta de compens.Var.Custos Parcela A 00 0

1.01.04.03 Outros 31.77272.863 64.079

1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 719.5641.951.513 1.864.738

1.02.01 Créditos Diversos 719.5641.921.143 1.787.586

1.02.01.01 Consumidores e Concessionários 348.534694.756 835.701

1.02.01.02 Progr.Emerg.Red.Consumo Energ.Elétrica 4.9979.451 15.256

1.02.01.03 Imp.de Renda e Contrib.Soc.Diferidos 330.053741.547 586.320

1.02.01.04 Depósitos vinculados a Litígios 10.518186.178 152.826

1.02.01.05 Conta de compens.Var.Custos Parcela A 00 0

1.02.01.06 Adto.Futuros Aumentos de Capital 5.2402.651 12.365

1.02.01.07 Outros Créditos 20.222159.064 36.364

1.02.01.08 Bens destinados a venda 00 52.204

1.02.01.09 Contas a receber de Furnas 00 55.451

1.02.01.10 Contas a receber da Petrobras 024.000 0

1.02.01.11 Eletrobrás 0103.496 41.099

1.02.02 Créditos com Pessoas Ligadas 00 0

1.02.02.01 Com Coligadas 00 0

1.02.02.02 Com Controladas 00 0

1.02.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 00 0

1.02.03 Outros 030.370 77.152

1.03 Ativo Permanente 1.429.1433.908.035 3.261.939

1.03.01 Investimentos 47.361411.478 412.312

1.03.01.01 Participações em Coligadas 00 0

1.03.01.02 Participações em Controladas 47.361411.478 412.312

1.03.01.03 Outros Investimentos 00 0

1.03.02 Imobilizado 1.371.0973.487.656 2.840.133

1.03.02.01 Em serviço 1.371.0973.487.656 2.840.133

1.03.02.02 Em curso 00 0
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 -31/12/20024 -31/12/20033 -31/12/2004

Data-Base - 31/12/2004

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

1.03.03 Diferido 10.6858.901 9.494
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 31/12/20024 - 31/12/20033 - 31/12/2004

Data-Base - 31/12/2004

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

2 Passivo Total 2.929.0977.761.918 6.656.820

2.01 Passivo Circulante 875.0501.855.872 1.820.386

2.01.01 Empréstimos e Financiamentos 379.360770.395 828.822

2.01.02 Debêntures 00 0

2.01.03 Fornecedores 277.332415.291 430.007

2.01.04 Impostos, Taxas e Contribuições 84.010205.410 175.997

2.01.05 Dividendos a Pagar 21725.359 21.272

2.01.06 Provisões 2036.045 424

2.01.06.01 Provisões para Contingências 2036.045 424

2.01.07 Dívidas com Pessoas Ligadas 00 0

2.01.08 Outros 133.928433.372 363.864

2.01.08.01 Encargos de Dívidas 12.44666.621 82.156

2.01.08.02 Obrigações Estimadas 10.81959.446 64.276

2.01.08.03 Fundação Cesp 00 0

2.01.08.04 Concessionários 29.3870 0

2.01.08.05 Outras 68.619183.919 154.672

2.01.08.06 Conta de compens.Var.Custos Parcela A 1.9840 0

2.01.08.07 Eletrobrás 0103.496 41.099

2.01.08.08 Benefícios pós emprego 10.67319.890 21.661

2.01.08.09 Programa emerg.red.cons.energ.elétrica 00 0

2.01.08.10 Folha de Pagamento 00 0

2.02 Passivo Exigível a Longo Prazo 708.0353.693.114 3.024.909

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 353.9712.728.908 2.154.132

2.02.02 Debêntures 00 0

2.02.03 Provisões 60.789355.592 281.247

2.02.03.01 Provisões para Contingências 60.789316.026 281.247

2.02.03.02 Provisões p/ Passivo a Descoberto 039.566 0

2.02.04 Dívidas com Pessoas Ligadas 00 0

2.02.05 Outros 293.275608.614 589.530

2.02.05.01 Fornecedores 104.191127.112 172.002

2.02.05.02 Fundação CESP 00 0

2.02.05.03 Obrigações Estimadas 00 0

2.02.05.04 Conta de compens. Var.Custos Parcela A 00 0

2.02.05.05 Reserva para Reversão e Amortização 17.24817.248 17.248

2.02.05.06 Outros 34.820111.800 61.607

2.02.05.07 Impostos e contribuições sociais 054.868 85.961

2.02.05.08 Benefícios pós emprego 98.315126.393 121.867

2.02.05.09 Imp.renda e contrib.social diferidos 0139.619 49.104

2.02.05.10 Adto.futuros aumentos de capital 38.70131.574 81.741

2.03 Resultados de Exercícios Futuros 00 0

2.04 Participações Minoritárias 19.117844.166 569.634

2.05 Patrimônio Líquido 1.326.8951.368.766 1.241.891

2.05.01 Capital Social Realizado 1.199.3241.323.841 1.303.841

2.05.02 Reservas de Capital 127.5710 0

2.05.02.01 Doações e Subvenções para Investimento 00 0

E-14



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 -31/12/20024 -31/12/20033 -31/12/2004

Data-Base - 31/12/2004

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

2.05.02.02 Incentivos Fiscais 00 0

2.05.02.03 Remunerações sobre o Capital Próprio 00 0

2.05.02.04 Ágio na Incorpor.Socied.Controladora 00 0

2.05.03 Reservas de Reavaliação 00 0

2.05.03.01 Ativos Próprios 00 0

2.05.03.02 Controladas/Coligadas 00 0

2.05.04 Reservas de Lucro 00 0

2.05.04.01 Legal 00 0

2.05.04.02 Estatutária 00 0

2.05.04.03 Para Contingências 00 0

2.05.04.04 De Lucros a Realizar 00 0

2.05.04.05 Retenção de Lucros 00 0

2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 00 0

2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 00 0

2.05.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 044.925 (61.950)
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

07.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 01/01/2002 a 31/12/20024 - 01/01/2003 a 31/12/20033 - 01/01/2004 a 31/12/2004

Data-Base - 31/12/2004

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 2.050.8994.912.294 4.386.516

3.02 Deduções da Receita Bruta (431.212)(1.209.602) (1.057.211)

3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 1.619.6873.702.692 3.329.305

3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos (1.364.456)(2.782.090) (2.667.531)

3.04.01 Custo com Energia Elétrica (1.047.847)(1.981.879) (1.984.903)

3.04.02 Custo de Operação (315.524)(796.154) (676.614)

3.04.03 Custo do Serviço Prestado a Terceiros (1.085)(4.057) (6.014)

3.05 Resultado Bruto 255.231920.602 661.774

3.06 Despesas/Receitas Operacionais (276.564)(600.817) (259.143)

3.06.01 Com Vendas (18.303)(49.170) (29.010)

3.06.02 Gerais e Administrativas (117.211)(322.561) (284.581)

3.06.03 Financeiras (99.212)(219.240) 56.841

3.06.03.01 Receitas Financeiras 116.8730 314.632

3.06.03.02 Despesas Financeiras (216.085)(219.240) (257.791)

3.06.04 Outras Receitas Operacionais 00 0

3.06.05 Outras Despesas Operacionais (41.912)0 0

3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 74(9.846) (2.393)

3.07 Resultado Operacional (21.333)319.785 402.631

3.08 Resultado Não Operacional (4.038)(31.559) (275.902)

3.08.01 Receitas 7.90911.525 26.409

3.08.02 Despesas (11.947)(43.084) (302.311)

3.09 Resultado Antes Tributação/Participações (25.371)288.226 126.729

3.10 Provisão para IR e Contribuição Social (12.793)(15.718) (126.914)

3.11 IR Diferido 8.9915.996 (48.648)

3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 00 0

3.12.01 Participações 00 0

3.12.02 Contribuições 00 0

3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 00 0

3.14 Participações Minoritárias 24.796(171.629) (140.688)

3.15 Lucro/Prejuízo do Exercício (4.377)106.875 (189.521)

PREJUÍZO POR AÇÃO 

LUCRO POR AÇÃO 

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil)

0,07459

(0,13412) (0,00335)

1.432.783 1.413.117 1.305.659
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

08.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSOLIDADAS (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 01/01/2002 a 31/12/20024 - 01/01/2003 a 31/12/20033 - 01/01/2004 a 31/12/2004

Data-Base - 31/12/2004

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

4.01 Origens 997.8461.682.226 2.810.514

4.01.01 Das Operações (70.182)699.919 436.427

4.01.01.01 Lucro/Prejuízo do Exercício (4.377)106.875 (189.521)

4.01.01.02 Vls. que não repr. mov. Cap. Circulante (65.805)593.044 625.948

4.01.01.02.01 Conta compensação Var.Custos Parcela A (65.013)0 (210.539)

4.01.01.02.02 Depreciações e Amortizações 74.101226.415 215.486

4.01.01.02.03 Var.monet.e juros realizável longo prazo 00 0

4.01.01.02.04 Var.monet.e juros exigível a longo prazo 73.805(75.477) (243.746)

4.01.01.02.05 Valor residual bens e direitos baixados 2.70021.486 11.071

4.01.01.02.06 Imposto de renda e contrib.soc.diferida (306.408)(64.712) (207.163)

4.01.01.02.07 Provisão para contingências 54.10634.779 220.458

4.01.01.02.08 Benefícios pós emprego 85.8254.526 23.552

4.01.01.02.09 Participação minoritária 16.992274.533 550.517

4.01.01.02.10 Ganhos capital mudança percentual partic (1.840)0 0

4.01.01.02.11 Resultado líq.equivalência patrimonial (73)9.846 2.393

4.01.01.02.12 Provisão para imparidade 00 263.919

4.01.01.02.13 Valor de venda de investimentos 096.312 0

4.01.01.02.14 Perdas capital moviment.investimentos 09.701 0

4.01.01.02.15 Prov. perdas na realização ativos 054.062 0

4.01.01.02.16 Prov.perdas c/adto.fut.aumento capital 01.573 0

4.01.02 Dos Acionistas 746.01022.133 149.622

4.01.02.01 Aumento de capital 577.96420.000 104.517

4.01.02.02 Adto.futuros aumentos de capital 36.5770 45.105

4.01.02.03 Ágio incorp.sociedade controlada-líquido 131.4690 0

4.01.02.04 Incorporação acervo líquido 00 0

4.01.02.05 Outros 00 0

4.01.02.06 Deságio compra ações soc.controlada-liq. 02.133 0

4.01.03 De Terceiros 322.018960.174 2.224.465

4.01.03.01 Empréstimos e financiamentos 272.141650.253 2.043.907

4.01.03.02 Transf.realiz.longo prazo p/circulante 0243.941 0

4.01.03.03 Aumento exigível a longo prazo 49.87765.980 180.558

4.02 Aplicações 1.205.3501.345.485 3.006.097

4.02.01 Aumento no Realizável a Longo Prazo (100.572)281.642 680.432

4.02.02 Aumento de Investimentos (16.120)14.696 393.957

4.02.03 Aumento Imobilizado 1.313.0761.048.697 1.932.899

4.02.04 Aumento Diferido 8.966450 (1.191)

4.03 Acréscimo/Decréscimo no Cap. Circulante (207.504)336.741 (195.583)

4.04 Variação do Ativo Circulante 557.133372.227 749.753

4.04.01 Ativo Circulante no Início do Exercício 223.2571.530.143 780.390

4.04.02 Ativo Circulante no Final do Exercício 780.3901.902.370 1.530.143

4.05 Variação do Passivo Circulante 764.63735.486 945.336

4.05.01 Passivo Circulante no Início Exercício 110.4131.820.386 875.050

4.05.02 Passivo Circulante no Final do Exercício 875.0501.855.872 1.820.386
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Legislação Societária 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/2004 
 
 

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.            03.983.431/0001-03 
 

09.01 - PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES - SEM RESSALVA 
 
Parecer dos auditores independentes 
 
Aos Administradores e Acionistas 
EDP Brasil S.A. 
 
1 Examinamos os balanços patrimoniais da EDP Brasil S.A. e os balanços patrimoniais 

consolidados da EDP Brasil S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2004 e de 2003 e 
as correspondentes demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das 
origens e aplicações de recursos da EDP Brasil S.A. e as correspondentes demonstrações 
consolidadas do resultado e das origens e aplicações de recursos dos exercícios findos nessas 
datas, elaborados sob a responsabilidade da administração da companhia. Nossa 
responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras.  

 
Os exames das demonstrações financeiras da controlada indireta, Investco S.A. em 31 de dezembro de 
2004 e de 2003 e da controlada direta Iven S.A. em 31 de dezembro de 2003, foram conduzidos sob a 
responsabilidade de outros auditores independentes. Nas demonstrações financeiras da EDP Brasil S.A., 
a participação nestas empresas é avaliada pelo método de equivalência patrimonial e representa 
investimentos de R$ 21.417 mil e de R$ 60.229 mil em 31 de dezembro de 2004 e de 2003, 
respectivamente, e os lucros por eles produzidos montou a R$ 11.112 mil nesse exercício, e no exercício 
de 2003, R$ 9.459 mil. As demonstrações financeiras dessas investidas, que representam ativos totais de 
R$ 220.282 mil e de R$ 3.914.123 mil em 31 de dezembro de 2004 e de 2003, e lucro líquido de 
R$ 6.224 mil e de R$ 82.307 mil nesse exercício e no exercício de 2003, respectivamente, são incluídas 
nas demonstrações financeiras consolidadas. Nosso parecer, no que se refere aos valores gerados por 
essas empresas nos exercícios referidos, está fundamentado exclusivamente nos pareceres de outros 
auditores independentes. 
 
2 Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, 

as quais requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada 
apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, 
nossos exames compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos 
trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume das transações e os sistemas 
contábil e de controles internos da companhia, (b) a constatação, com base em testes, das 
evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e 
(c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela 
administração da companhia, bem como da apresentação das demonstrações financeiras 
tomadas em conjunto. 

 
3 Com base em nossos exames e no parecer de responsabilidade de outros auditores 

independentes, somos de parecer que as demonstrações financeiras referidas no primeiro 
parágrafo apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da EDP Brasil S.A. e da EDP Brasil S.A. e suas controladas em 31 de 
dezembro de 2004 e de 2003 e o resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido 
e as origens e aplicações de recursos da EDP Brasil S.A. dos exercícios findos nessas datas, 
bem como o resultado consolidado das operações e as origens e aplicações de recursos 
consolidadas desses exercícios, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Legislação Societária 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/2004 
 
 

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.            03.983.431/0001-03 
 

09.01 - PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES - SEM RESSALVA 
 
4 Como descrito na Nota 3, apenas para fins de comparação, as demonstrações financeiras do 

exercício de 2003 estão apresentadas “pro forma” de modo a incorporarem reclassificações e 
ajustes daquele exercício. 

 
5 Conforme mencionado na Nota 5, em decorrência das revisões tarifárias periódicas previstas nos 

contratos de concessão de suas controladas diretas e indireta, Bandeirante Energia S.A. e Espírito 
Santo Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA e Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. - 
ENERSUL, respectivamente, a ANEEL fixou os reposicionamentos tarifários dessas companhias. 
Durante o exercício de 2004, a ANEEL alterou os percentuais de reposicionamento em caráter 
definitivo para a ESCELSA e ainda em caráter provisório para a Bandeirante e ENERSUL. Essas 
alterações resultaram em redução da receita no montante líquido de R$ 165.403 mil, registrado 
no resultado consolidado do exercício findo em 31 de dezembro de 2004. As demonstrações 
financeiras consolidadas não contemplam outros ajustes que poderão resultar dos 
reposicionamentos tarifários definitivos da Bandeirante e da ENERSUL. 

 
São Paulo, 4 de fevereiro de 2005 
 
PricewaterhouseCoopers Wander Rodrigues Teles 
Auditores Independentes Contador CRC 1DF005919/O-3 "S" SP 
CRC 2SP000160/O-5 
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Relatório da Administração 
 
 
1. MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Gostaria de abrir o Relatório de Administração relativo ao ano de 2004 do nosso Grupo no Brasil 
com uma nota de confiança e ponderado otimismo! 
 
A economia do Brasil teve, durante esse ano, um desempenho muito positivo. De acordo com as 
indicações mais recentes, o PIB teve um crescimento apreciável, consolidando e reforçando, ao mesmo 
tempo, alguns indicadores básicos da situação macroeconômica e financeira do País. 
 
O setor elétrico acompanhou esta tendência, com as empresas do Grupo, particularmente em São 
Paulo e Mato Grosso do Sul, experimentando aumentos de consumo de eletricidade acima da média 
do passado recente. 
 
As medidas de e.ciência na gestão da nossa atividade, seja de redução de custos, aumento de 
produtividade ou de investimento na melhoria das redes e das operações, puderam, deste modo, 
traduzir-se num aumento significativo dos nossos resultados operacionais, na generalidade das 
atividades e na obtenção de resultados líquidos consolidados que não têm paralelo com a história 
passada do Grupo. 
 
Embora ainda não tenha sido possível atingir o nível indispensável de remuneração dos capitais 
empregues numa atividade especialmente exigente e intensiva nessa vertente, temos a expectativa de 
que a concretização plena do novo modelo regulatório do setor elétrico - e o necessário incentivo que 
tem que ser dado aos investimentos na melhoria da qualidade do serviço e na realização de novas 
infra-estruturas - confirmem a trajetória de desenvolvimento que vem sendo desenhada. 
 
Foi neste quadro que continuamos a realizar importantes investimentos, em que destaco o 
Aproveitamento Hidrelétrico Peixe Angical, uma das maiores obras de infra-estrutura em curso no 
País e realizada em parceria com Furnas Centrais Elétricas; o Programa Luz para Todos, que 
responderá por um investimento de R$ 300 milhões no período de 2005-2007, e o investimento na 
expansão e melhoria do sistema elétrico, no qual aplicaremos, nesse período, cerca de R$ 1 bilhão. 
 
Em 2004, para além das medidas de e.ciência operacional introduzidas, aprofundamos o projeto de 
um novo modelo societário que permita dar ao Grupo maior coerência e unidade de gestão de seus 
ativos, o que, acompanhado das mais exigentes regras de Governança Corporativa e robustez 
econômico-financeira, venha a atrair o particular interesse dos mercados de capitais brasileiro e 
internacional, via que reputamos de maior importância para a atração de recursos financeiros que 
permitam continuar a capturar e a desenvolver as oportunidades do setor elétrico. 
 
Por último, é importante sublinhar vários acontecimentos de índole social e empresarial que 
manifestam o nosso orgulho de servir as comunidades das áreas de concessão e, de uma maneira 
geral, o Setor Elétrico do Brasil, como, por exemplo, os vários prêmios de excelência recebidos pelas 
distribuidoras do Grupo, os 25 anos dedicados pela Escelsa ao Estado do Espírito Santo e os mais de 
R$ 23 milhões investidos pelas empresas de geração e distribuição em programas de preservação 
ambiental e responsabilidade social. 
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Esta é, na verdade, a nossa maneira de estar, com entusiasmo e motivação no que fazemos, servindo 
cada vez melhor, e com o desejo de ir sempre mais longe, buscando oportunidades onde nos sentimos 
competentes. Jorge Manuel de Oliveira Godinho Presidente do Conselho de Administração EDP Brasil. 
 
Jorge Godinho 
Presidente do Conselho de Administração 
EDP Brasil 
 
1.1. MENSAGEM DO DIRETOR PRESIDENTE 
 
Num ano caracterizado pelo relançamento do crescimento econômico do Brasil, a par da diminuição 
do risco-país, da estabilidade das taxas de câmbio e da contenção da in. ação, um evento marcante 
impactou a estratégia e a atividade da EDP Brasil: a aprovação do Novo Modelo Regulatório para o 
setor da energia. 
 
A diminuição da volatilidade em torno das atividades de distribuição e a redução de riscos na área de 
geração, implícitas nesse Modelo, foram fatores positivamente incorporados pelas empresas do 
Grupo. Também uma melhor clarificação no domínio da comercialização e a obrigatoriedade da 
separação dos ativos de geração e transmissão dos da distribuição foram bem absorvidos na EDP 
Brasil que, dentro de uma postura de profissionalismo e responsabilidade, procurou se adaptar, desde 
logo, ao novo ambiente regulatório, na linha do que já vinha desenvolvendo em 2003. 
 
No entanto, devido à ainda não completa estabilização da interpretação regulatória sobre o Novo 
Modelo, a EDP Brasil decidiu adiar para 2005 o projeto de reestruturação anunciado em abril de 
2004, cujos objetivos são os de abertura de capital e listagem da empresa no Novo Mercado da 
Bovespa e o lançamento dos mecanismos de criação e manutenção de liquidez apropriados à 
valorização e estabilidade do título. 
 
No que concerne especificamente ao exercício de 2004, a empresa apresentou uma performance 
francamente positiva, seja no domínio operacional, seja na vertente financeira, em linha com a 
estratégia adotada e com os planos de negócios aprovados. Este comportamento encontra-se refletido 
no crescimento de 12% em sua receita bruta, que se situou em R$ 4,9 bilhões; de 38% em seu 
EBITDA, que atingiu R$ 775,3 milhões - correspondentes a um aumento na respectiva margem, de 
16,9% (2003) para 20,9% (2004) -, e da passagem para um resultado líquido positivo de R$ 106,9 
milhões. Este resultado pode ser comparado com o resultado líquido negativo de R$ 189,5 milhões 
obtido em 2003 (após reexpressão), que incluía a contabilização de imparidades nos ativos de geração 
no valor de R$ 229 milhões. 
 
Para se aquilatar da melhor qualidade intrínseca do resultado de 2004, há ainda que atender ao fato 
de o resultado financeiro deste ano representar um custo normal de R$ 219,2 milhões, enquanto, em 
2003, se havia verificado um resultado positivo excepcional de R$ 56,8 milhões, decorrente da 
valorização do real frente ao dólar ocorrida nesse ano. 
 
Para além disso, a dívida titulada em dólares que se reflete nesse resultado apresenta 24% de hedging, 
em 2004, contra 9,3% em 2003. 
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O ativo total da empresa cresceu 15%, atingindo R$ 7,8 bilhões de reais, e o rácio de dívida desceu 
para 0,54 (era de 0,56, em 2003). 
 
No campo da distribuição, área de maior expressão na atividade da EDP Brasil, há que assinalar o 
crescimento da energia distribuída pelas concessionárias do Grupo em 4,5% (22.395 GWh), 
correspondente a um crescimento de 15% na receita total, sendo de destacar o forte crescimento de 
receita obtido pelo uso do sistema elétrico (169%) proveniente de clientes livres, a par de um aumento 
de receita de clientes cativos de 12%. 
 
No domínio da geração, salienta-se o prosseguimento a bom ritmo das obras do AHE Peixe Angical, 
uma parceria com Furnas/Grupo Eletrobrás, tendo-se investido, em 2004, R$ 700 milhões, com 
financiamento do BNDES de R$ 458,2 milhões no mesmo período, continuando a entrada em 
operação prevista para 2006. 
 
De destacar ainda neste domínio a otimização do portfolio da EDP Brasil, através da venda do ativo 
não-estratégico UTE Fafen à Petrobras, que já detinha 20% da usina. A medida veio no seguimento 
de uma decisão anterior de não continuar a investir na geração termoelétrica, em virtude da não-
existência de um quadro suficientemente atrativo e estabilizado que garanta condições de viabilidade 
para tais investimentos. 
 
No tocante à organização interna, há que salientar o sucesso do projeto de sinergias entre as 
distribuidoras (R$ 15 milhões de poupanças anuais recorrentes), o do funcionamento eficaz da Alta 
Direção e dos Comitês Funcionais do Grupo e o lançamento de um novo modelo organizativo para o 
conjunto EDP Brasil, com implementação prevista para 2005, no sentido da obtenção de e.ciência, em 
linha com as melhores práticas internacionais e de retorno adequado para o acionista. 
 
O lançamento do projeto Sarbanes-Oxley (cuja implementação terminará em 2005), enquanto reforço 
da garantia de funcionamento eficaz dos mecanismos de governança e de controle, foi igualmente um 
marco importante na atividade da empresa no ano de 2004. 
 
Finalmente, uma palavra para a já tradicional postura de responsabilidade social da EDP Brasil 
perante consumidores, colaboradores, autoridades e população em geral, visível nos bons resultados 
dos índices de qualidade de serviço e de satisfação de clientes, nos indicadores de clima organizacional 
da estrutura interna, no bom relacionamento com as autoridades e nos importantes programas de 
ação social e cultural levados a cabo junto às populações. 
 
Após este desempenho em 2004, espera-se que a EDP Brasil possa, em 2005, avançar na consolidação 
de seu ambicioso projeto de reestruturação empresarial, que lhe permitirá ser, cada vez mais, um 
protagonista de relevo no desenvolvimento do setor elétrico brasileiro, garantindo a adequada 
remuneração dos capitais investidos. 
 
António Fernando Melo Martins da Costa 
Diretor Presidente da EDP Brasil 
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2.  PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS DE 2004 
 
Novo Modelo Regulatório do Setor Elétrico 
 
Em 15 de março de 2004, o Governo Brasileiro promulgou a Legislação inicial de base para um Novo 
Modelo do Setor Elétrico (Leis nº 10.847 e 10.848). No caso da distribuição, o novo modelo diminuiu 
os riscos de competição e estabeleceu regras rígidas de planejamento e contratação de energia. Os novos 
projetos de geração serão licitados com licença ambiental prévia e com energia já vendida (parcela total 
ou parcial de energia destinada para venda às distribuidoras). A comercialização no mercado livre 
passou a ter um espaço claramente definido, permitindo sua expansão. 
 
Leilão de Energia Existente 
 
De acordo com o previsto no Novo Modelo, em 7 de dezembro de 2004, foi realizado o primeiro leilão 
de compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos existentes. Neste leilão, foram 
contratados 79.313 GWh, a partir de 2005, 59.410 GWh adicionais, a partir de 2006, e 10.267 GWh 
adicionais, a partir de 2007. As distribuidoras do Grupo EDP participaram do leilão adquirindo energia 
para fornecimento a partir dos anos 2005, 2006 e 2007, em contratos de cinco anos. A Escelsa 
participou também como vendedora da energia produzida por suas usinas de Mascarenhas e Suíça. 
 
Revisões e Reajustes Tarifários 
 
Em 2004, houve reajustes e revisão de tarifas nas distribuidoras do Grupo EDP Brasil, com a 
aplicação dos seguintes percentuais médios de correção sobre os valores vigentes 
 

Empresa mês tipo % total 
Enersul Abril Reajuste 17,02 
Escelsa Agosto Revisão 4,96 
Bandeirante Outubro Reajuste 11,40 

 
No caso da Enersul, o reajuste tarifário de abril incluiu 4,94% referentes à parcela diferida da revisão 
tarifária ocorrida em 2003. 
 
No caso da Escelsa, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) decidiu rever a Base de 
Remuneração Regulatória (BRR) utilizada na revisão de 2001, alterando o valor arbitrado pela 
própria agência, de R$ 980 milhões para R$ 796,6 milhões, e tornando-a definitiva. A BRR de 2004 
foi arbitrada provisoriamente no valor de R$ 920,9 milhões. Esse procedimento de alteração do valor 
arbitrado para 2001 implicou em reflexos sobre as receitas do ciclo anterior e, por conseguinte, da 
base de cálculo de 2004. 
 
Na Bandeirante, o Regulador decidiu rever a BRR utilizada na revisão realizada em 2003, de R$ 1,68 
bilhão para R$ 1,09 bilhão, mantendo-a provisória. 
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Universalização - Programa Luz para Todos 
 
A Bandeirante, Escelsa e a Enersul firmaram convênio com a Eletrobrás, aderindo ao Programa Luz 
para Todos, do Governo Federal, que tem como objetivo universalizar o acesso à energia elétrica nas 
áreas rurais e fomentar o desenvolvimento econômico e social das comunidades mais carentes. O 
investimento total para o período 2005-2007 nas empresas do Grupo EDP Brasil será ao redor de R$ 
300 milhões, sendo que 15% serão financiados com recursos próprios e o restante de diversas formas, 
tais como: Eletrobrás, CDE (Conta de Desenvolvimento Energético), Governo do Estado e RGR 
(Reserva Global de Reversão). 
 
Peixe Angical 
 
A construção do Aproveitamento Hidrelétrico de Peixe Angical, projeto desenvolvido por uma 
parceria entre a EDP Brasil (60%) e Furnas Centrais Elétricas (40%), teve um grande avanço até o 
final do ano de 2004, tendo atingido mais de 70% da realização nas obras civis. O investimento total 
está estimado em R$ 1,4 bilhão (moeda de agosto de 2003) e a usina deverá entrar em funcionamento 
comercial durante o ano de 2006. O volume global investido em 2004 foi de R$ 700 milhões, dos 
quais R$ 36,5 milhões foram encargos financeiros apropriados ao investimento, R$ 205,3 milhões 
vieram dos sócios e a diferença foi financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES). Este financiamento, no total de R$ 670 milhões, foi aprovado em 2003, sendo que, 
em 2004, houve a liberação de R$ 458,2 milhões (68,4% do total). 
 
Geração Embutida na Escelsa 
 
A Escelsa deu início aos investimentos relativos à implantação da quarta unidade geradora na UHE 
Mascarenhas. Com potência de 50 MW, a unidade deve entrar em operação em dezembro de 2006. 
Este investimento ampliará a potência instalada na UHE Mascarenhas de 131 MW para 181 MW. 
 
Financiamento BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento 
 
O contrato de financiamento externo de US$ 100 milhões, firmado em 5 de março de 2004 entre a 
Bandeirante e o BID, teve sua liberação integral no decorrer do ano de 2004. Este financiamento, com 
a participação de um consórcio de bancos brasileiros, portugueses e espanhóis, é destinado a projetos 
de investimento. 
 
Enertrade - Comercialização de Energia para o Exterior 
 
A Enertrade venceu a concorrência pública para o suprimento de até 72 MW-médios para a 
República Oriental do Uruguai, tornando-se a primeira comercializadora brasileira a exportar energia 
para aquele país. 
 
Projeto de Sinergias 
 
As distribuidoras da EDP Brasil deram seqüência ao Programa E.ciência, gerando economias de R$ 15,0 
milhões no ano de 2004, o que supera o valor máximo na previsão inicial, de R$ 14,0 milhões. 
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Lei Sarbanes-Oxley 
 
O processo de adequação das empresas do Grupo EDP Brasil às exigências do cumprimento da 
Lei Sarbanes-Oxley foi iniciado em junho de 2004. Este processo tem o envolvimento, nos comitês de 
trabalho, de todos os presidentes, vice-presidentes e diretores das empresas do Grupo EDP Brasil. 
Os trabalhos deverão ser encerrados durante o primeiro semestre de 2005. 
 
Venda de Ativos 
 
Em virtude do não desenvolvimento em tempo de um adequado ambiente regulatório para as usinas 
termoelétricas, assim como da ausência de oferta de combustível em condições aceitáveis e da 
impossibilidade de venda de energia termoelétrica a preços que remunerassem o capital investido, a 
EDP Brasil decidiu vender sua participação no capital social da Fafen Energia, e a Enersul efetuou a 
desmobilização do investimento anteriormente realizado na turbina da UTE Campo Grande. A Usina 
Termoelétrica Fafen foi comprada pela Petrobras - Petróleo Brasileiro S.A., que já detinha 20% do 
projeto, .cando agora com 100%. 
 
Também em 2004, a EDP Brasil vendeu para Edinfor Sistemas Informáticos S.A. (Edinfor Portugal), 
a participação de 10% que possuía no capital social da Edinfor Brasil Ltda., dentro do contexto da 
venda de 60% da Edinfor Portugal para a Lógica CMG, realizada pelo Grupo, em Portugal. 
 
Reestruturação Societária 
 
Em abril de 2004, a EDP Brasil e suas distribuidoras controladas anunciaram ao mercado o início de 
estudos para a realização de nova fase da reestruturação societária que, entre outras coisas, objetivava a 
migração dos acionistas não controladores daquelas empresas para o nível da EDP Brasil. Foram 
realizados diversos estudos preparatórios, mas, durante o segundo semestre, os efeitos dos reajustes 
tarifários e das alterações nos valores arbitrados para as Bases de Remuneração Regulatória (BRR) da 
Escelsa (a BRR de 2001 foi reduzida e passou a ser definitiva) e da Bandeirante (a BRR de 2003 sofreu 
redução e continuou como provisória) impuseram alterações no cronograma originalmente planejado, 
fazendo com que a conclusão desse processo somente possa ser possível durante o ano de 2005. 
 
3. AMBIENTE MACROECONOMICO 
 
O principal destaque da economia brasileira em 2004 foi o forte desempenho da atividade econômica. 
A expectativa de mercado é que o crescimento do PIB ultrapasse a taxa de 5%, o maior crescimento 
verificado desde 1994. O aumento da atividade econômica, anteriormente restrita aos segmentos 
exportadores, atingiu também setores relacionados com a renda interna, como o setor de bens 
duráveis e construção civil. 
 
O índice de produção industrial (medido pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 
cresceu 8,3% em relação ao ano anterior, com a criação de mais de 1,5 milhão de empregos formais 
no País em 2004. A taxa de desemprego medida pelo IBGE foi reduzida de 10,9%, em dezembro de 
2003, para 9,6%, em dezembro de 2004. 
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No que se refere ao comportamento dos mercados financeiros, a taxa de câmbio apresentou 
apreciação de 8% em relação ao dólar, terminando o ano com cotação de R$ 2,65. Já o indicador de 
risco-Brasil (EMBI) terminou o ano apresentando spread over treasury inferior a 400 pontos-base, o 
menor nível desde 1997. Estes indicadores refletem o aumento da confiança dos investidores externos 
no País, fortalecida pelos resultados positivos obtidos nas áreas fiscal e externa e pela manutenção do 
cenário de alta liquidez nos mercados financeiros internacionais. A evolução dos indicadores 
financeiros do País foi determinante para a elevação dos ratings de crédito soberano do Brasil, 
voltando aos níveis verificados antes da crise de 2002. 
 

 
Fonte: Banco Central do Brasil 

 
Em relação às contas externas, o contínuo crescimento das exportações, que atingiram US$ 96,5 
bilhões (crescimento de 32%, em relação ao ano anterior), permitiu que a balança comercial atingisse 
superávit recorde de US$ 33,7 bilhões e saldo positivo de transações em conta corrente de US$ 11,7 
bilhões. O aumento do valor das exportações brasileiras pode ser creditado ao aumento de 
competitividade do setor exportador brasileiro e ao crescimento da economia mundial, 
particularmente no caso da China, que afetou positivamente volumes e preços dos principais produtos 
exportados pelo País, como soja, minério de ferro e aço. 
 
No âmbito fiscal, o governo brasileiro cumpriu com folga a meta de superávit primário acertada com 
o Fundo Monetário Internacional, de 4,25% do PIB, e decidiu aumentá-la para 4,5%, aproveitando-
se do crescimento da arrecadação ocorrida em 2004. A relação dívida/PIB, importante indicador de 
solvência do País, apresentou a primeira queda em 10 anos, reduzindo-se de 57,2%, em dez/03, para 
51,8% em dez/04. 
 
A inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE) atingiu 
7,6%, em 2004, ligeiramente inferior ao teto da meta de in.ação definida pelas autoridades 
monetárias (8,0%). No caso do IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado), a taxa de in.ação foi de 
12,4%, em 2004, impactada pelo aumento dos preços das commodities, nomeadamente o petróleo, 
que atingiu valores superiores a US$ 50,00 o barril durante o ano, devido às instabilidades políticas 
em algumas das principais regiões produtoras e ao aumento da demanda global por combustíveis. 
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O impacto do aumento de preço das commodities e o crescimento da atividade econômica interna fez 
com que o Banco Central interrompesse a trajetória de queda nas taxas de juros (SELIC), que chegou 
a atingir 16% no 1º semestre de 2004. Com aumentos graduais a partir de setembro, a taxa SELIC 
terminou o ano em 17,75%. De acordo com os relatórios do Banco Central, o movimento nas taxas 
de juros destina-se a conter o aumento da inflação e garantir a convergência para a meta estabelecida 
para o ano de 2005, de 5,1%. 
 

 
Fonte: FGV, IBGE e Banco Central do Brasil 

 
No longo prazo, a sustentabilidade do crescimento econômico dependerá principalmente do aumento 
do nível de investimentos e da eliminação de gargalos no setor de infra-estrutura. Neste aspecto, a 
aprovação de lei regulamentando as Parcerias Público-Privadas (PPP), no final de 2004, representou 
um importante avanço, pois permitirá que projetos que anteriormente dependiam exclusivamente de 
recursos do Estado possam ser viabilizados e explorados pela iniciativa privada. 
 
No entanto, existem desafios a serem enfrentados, como o fortalecimento do papel das agências 
reguladoras, a conciliação dos interesses econômicos e socioambientais na aprovação de novos 
projetos e, mais especificamente no caso do setor elétrico, completar a implementação do novo 
modelo regulatório com a realização dos leilões para energia nova. 
 
4. AMBIENTE REGULATÓRIO 
 
Em 11 de dezembro de 2003, o Governo Federal editou as Medidas Provisórias 144 e 145, 
convertidas em 15 de março de 2004 nas Leis 10.847 e 10.848, que representam os marcos legais 
iniciais do novo modelo do setor elétrico brasileiro. O referido modelo traz significativas alterações 
nos critérios de planejamento, no papel dos agentes setoriais existentes, nas formas de 
comercialização, no processo de licitação de novos empreendimentos de geração e nas atribuições e 
governança do Operador Nacional do Sistema (ONS), bem como a obrigatoriedade de separação das 
atividades de distribuição das de geração e transmissão. 
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O novo modelo fortalece o planejamento, inserindo controles de curto prazo (cinco anos) sob 
responsabilidade do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), e previsões de médio e 
longo prazos sob responsabilidade da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). 
 
A comercialização de energia elétrica foi dividida em dois mercados distintos: mercado regulado 
(Ambiente de Contratação Regulada - ACR) e mercado livre (Ambiente de Contratação Livre - ACL). 
Mercado regulado é aquele voltado para o suprimento às distribuidoras da energia necessária ao 
atendimento do mercado cativo, por meio de leilões pela menor tarifa, dos quais participarão 
empreendimentos de geração já existentes e novos empreendimentos. A contratação livre, por sua vez, 
é aquela realizada entre os concessionários e autorizados de geração, comercializadores e 
importadores de energia elétrica e os consumidores que exerceram a opção pela condição livre. 
 
A licitação de novos empreendimentos de geração será realizada pela menor tarifa sobre projetos com 
licenciamento ambiental preliminar aprovado. Os editais dos leilões conterão o percentual mínimo de 
energia hidrelétrica a ser destinada ao mercado regulado (ACR), sendo que esta energia estará 
previamente contratada com as distribuidoras com demanda associada àquele leilão. No mercado 
livre, a venda da energia deverá ser gerenciada pelo empreendedor, sob sua conta e risco. 
 
O novo modelo do setor elétrico estabeleceu uma série de novos procedimentos a serem observados 
pelos agentes, entre eles: 
 
Previsão de carga: a partir de 2005, todos os agentes de distribuição, vendedores, autoprodutores e os 
consumidores livres deverão informar ao Ministério de Minas e Energia (MME), até 1º de agosto de 
cada ano, as previsões de seus mercados ou cargas para os cinco anos subseqüentes. As distribuidoras 
contratarão a energia elétrica para o mercado previsto, sendo que, no repasse dos custos dessa 
aquisição às tarifas dos consumidores finais, a ANEEL considerará até 103% do montante total de 
energia elétrica contratada em relação à carga anual de fornecimento da distribuidora. 
 
Clientes Livres: ficou ratificado o conceito de clientes livres como aqueles que têm a possibilidade de 
livremente escolher seus provedores de energia elétrica. A condição para tanto é apresentar potência 
contratada superior a 3 MW, sendo que aqueles ligados antes de 8 de julho de 1995 devem ser 
atendidos em tensão igual ou superior a 69 kV, e aqueles ligados após esta data podem ser atendidos 
em qualquer tensão. Os consumidores nestas condições, enquanto não exercerem a opção pelo ACL, 
serão classificados como consumidores potencialmente livres. 
 
O novo modelo aprimorou a regulamentação de saída e retorno dos consumidores ao ACR. Os 
consumidores potencialmente livres que tenham contratos com prazo indeterminado só poderão optar 
pelo ACL, com entrega da energia a partir do ano subseqüente, até 15 dias antes da data em que o 
agente distribuidor deve informar sua necessidade anual de compra de energia elétrica para entrega no 
ano seguinte. Aqueles que optaram pela condição de livres deverão solicitar à distribuidora o retorno 
com cinco anos de antecedência. Estes prazos podem ser reduzidos a critério da distribuidora. 
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Aquisição de energia pelas distribuidoras: os agentes distribuidores poderão adquirir energia através 
de leilões que serão realizados com antecedência de até cinco anos, sendo: 
 
• Anos “A-5” e “A-3”, para energia elétrica proveniente de novo empreendimento de geração, e 
• Ano “A-1”, para energia elétrica proveniente de empreendimento de geração existente. 
 
“A-5”, “A-3” e “A-1” representam o quinto, o terceiro e o ano anterior ao ano-base “A” (ano de 
início do suprimento pela distribuidora). 
 
Para o primeiro semestre de 2005, está prevista a primeira licitação de novos empreendimentos de 
geração sob as regras do novo modelo, com a realização de leilão de contratação de 15 a 30 anos, e 
início de suprimento no terceiro e no quinto anos. 
 
O novo modelo também prevê que possam ser promovidos leilões para contratações de ajuste pelas 
distribuidoras, com prazo de suprimento de até dois anos para possibilitar a complementação em até 
1% do montante necessário de energia elétrica para o atendimento a suas cargas. 
 
Para a transição ao novo modelo, foi promovido pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 
(CCEE), em 7 de dezembro de 2004, leilão especial de compra de energia elétrica proveniente de 
empreendimentos existentes. O Ministério de Minas e Energia, através da CCEE, operou o leilão, 
utilizando-se da configuração de single-buyer, representando os interesses de compra das 
distribuidoras do Sistema Interligado. 
 
A quantidade total demandada objeto do leilão foi definida com base nas declarações dos agentes 
distribuidores, apresentadas até 30 de setembro de 2004. Nessas declarações foram dispostos os 
montantes de energia elétrica a serem contratados pelas distribuidoras em cada ano do período de 
2005 até 2009. 
 
O leilão apresentou três produtos para negociação, que originaram Contratos de Comercialização de 
Energia no Ambiente Regulado (CCEARs), com prazo de oito anos de suprimento a iniciar em 2005, 
2006 e 2007. 
 
A oferta contratada não atingiu o total necessário ao atendimento da quantidade declarada pelas 
distribuidoras, que requeriam a contratação de 80.179 GWh a partir de 2005, de 64.759 GWh 
adicionais a partir de 2006 e de 10.267 GWh adicionais a partir de 2007. Para o primeiro produto 
(início de suprimento em 2005), contratou-se o equivalente a 98,9% das necessidades declaradas pelas 
distribuidoras, ao preço médio de R$ 57,51/MWh. Para o segundo produto (início de suprimento em 
2006), contratou-se o equivalente a 91,5%, ao preço médio de R$ 67,33/MWh, e para o produto com 
início de suprimento em 2007, o equivalente a 100%, ao preço médio de R$ 75,46/MWh.1 
 
Para 2005, está prevista a realização de leilão de energia proveniente de empreendimentos existentes, com 
entrega da energia elétrica a partir de 1º de janeiro dos anos de 2008 e 2009, pelo prazo de oito anos. 

                                                 
1 Preços estimados para janeiro de 2005. 
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O ambiente regulatório em 2005 continuará sendo influenciado pela consolidação do novo modelo, 
estando previstas regulamentações acerca dos seguintes temas: obrigação de apresentação de lastro 
para as geradoras; operacionalização dos critérios de repasse dos custos de aquisição de energia 
elétrica pelas distribuidoras, cuja garantia está prevista na Lei; separação das atividades de 
distribuição das de geração e transmissão (desverticalização); incorporação das redes particulares de 
energia elétrica ao patrimônio das distribuidoras (encampação); entre outros temas. 
 
As empresas da EDP Brasil têm já em curso um projeto de desverticalização da Escelsa e da Enersul e 
em análise a encampação de redes particulares nessas concessionárias. 
 
5. PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICOS, FINANCEIROS E OPERACIONAIS 
 

Principais Indicadores - Grupo EDP Brasil 
    

Indicadores Econômicos e Financeiros 2004 2003 pro forma2 Variação
   

Demonstrativo de Resultados - em R$ mil   

Receita bruta  4.912.294 4.386.516  12%

Receita líquida  3.702.692 3.329.305 11%

EBITDA  775.286 563.669 38%

Margem EBITDA  20,9% 16,9% 

Resultado do serviço (EBIT)  548.871 348.183 58%

Resultado financeiro  (219.240) 56.841 na

Resultado não operacional +eq patrimonial (41.405) (278.295) -85%

Resultado antes de impostos  288.225 126.729 126%

Resultado líquido  106.875 (189.521) na
  

Balanço Patrimonial - em R$ mil   

Ativo Total  7.761.918 6.656.820 15%

Patrimônio Líquido  1.368.766 1.241.891 7%

Participação de minoritários  844.166 569.634 48%

Dívida líquida3 2.638.778 2.266.006 16%
  

Índices Financeiros   

Dívida liquida / (Capitais próprios + Div. liquida) 0,54 0,56 

Dívida liquida / EBITDA  3,40 4,02 

                                                 
2 Balanço pro forma refletindo os efeitos da reexpressão ocorrida nos demonstrativos financeiros da Bandeirante de 2003. 
 
Em outubro de 2003, a Bandeirante reavaliou os aspectos relacionados ao momento de incidência tributária sobre as receitas registradas nos 
exercícios de 2001 e 2002, no âmbito da Recomposição Tarifária Extraordinária gerando créditos tributários de R$ 32 milhões. 
 
No entanto, foi verificada posteriormente a necessidade de retificar o lançamento de imposto de renda e contribuição social a pagar, sendo 
necessária sua complementação pelo montante de R$ 34,3 milhões. Por não se referir a ajustes de provisões ou avaliação de riscos estimados ou, 
ainda, insuficiência de informações existentes à época de sua constituição, essa complementação foi registrada em 2004 a débito da conta de 
lucros acumulados, diretamente no patrimônio líquido. 
 
Desta forma, os números de 2003 estão ajustados para a contabilização correta de imposto de renda e contribuição social a pagar. 
 
3 Dívida líquida = dívida total – caixa – aplicações financeiras – dívidas BNDES perdas com racionamento / CVA 
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Indicadores Econômicos e Financeiros 2004 2003 pro forma4 Variação

  

Investimentos - em R$ mil   

TOTAL  1.051.197 462.844 127%

Geração  746.183 204.345  265%

Distribuição  303.190 254.219 19%

Expansão da rede  80.108 78.164  2%

Melhoramento da rede  45.716 40.549  13%

Telecomunicações e informática  18.557 17.747  5%

Modernização  46.534 75.683  -39%

P&D  16.175 9.821  65%

Universalização  64.964 -  na

Outros  31.136 32.255 -3%

Outros  1.824  4.280  -57%
      

Indicadores Operacionais 2004 2003 Variação

  

Distribuição  

  

Energia Distribuída - em GWh 22.395 21.427  4,5%

Energia Vendida a Clientes Cativos 16.974 17.912  -5,2%

Residencial 4.386 4.200  4,4%

Industrial 7.433 8.626  -13,8%

Comercial 2.595 2.481  4,6%

Outros 2.560 2.605  -1,7%

Suprimento a outras concessionárias 317 348  -8,9%

Energia em trânsito 5.104 3.167 61,2%

Clientes Livres 4.618 2.677 72,5%

Outras concessionárias 486 490 -0,8%

  

Preço Médio da Energia Vendida 216,38 183,04 18,2%

  

Geração própria (GWh) 1.258 1.147 9,7%

Energia comprada (GWh) 19.447 20.535  -5,3%

Custo médio da energia comprada (R$ / MWh) 79,45 79,43 0,0%

                                                 
4 Balanço pro forma refletindo os efeitos da reexpressão ocorrida nos demonstrativos financeiros da Bandeirante de 2003. 
 
Em outubro de 2003, a Bandeirante reavaliou os aspectos relacionados ao momento de incidência tributária sobre as receitas registradas nos 
exercícios de 2001 e 2002, no âmbito da Recomposição Tarifária Extraordinária gerando créditos tributários de R$ 32 milhões. 
 
No entanto, foi verificada posteriormente a necessidade de retificar o lançamento de imposto de renda e contribuição social a pagar, sendo 
necessária sua complementação pelo montante de R$ 34,3 milhões. Por não se referir a ajustes de provisões ou avaliação de riscos estimados ou, 
ainda, insuficiência de informações existentes à época de sua constituição, essa complementação foi registrada em 2004 a débito da conta de 
lucros acumulados, diretamente no patrimônio líquido. 
 
Desta forma, os números de 2003 estão ajustados para a contabilização correta de imposto de renda e contribuição social a pagar. 
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Indicadores Operacionais 2004 2003 Variação

  

Perdas Técnicas e Comerciais (GWh) 2.907 2.540  14,5%

Perdas Técnicas e Comerciais % 11,5% 10,6% 

  

Número de clientes (mil) 2.998 2.902 3,3%

Energia distribuída por cliente (MWh) 7.483 7.383 1,4%

  

Número de colaboradores 3.331 3.502  -4,9%

Energia distribuída por colaborador (MWh) 6.723 6.118 9,9%

Clientes / colaborador 900 829 8,6%

   

Geração    

   

Energia gerada (GWh) 2.838 2.588 9,7%

Preço médio de venda de energia (R$ / MWh)* 70,27 63,33 11,0%

  

 Comercialização   

Venda de energia (GWh) 4.849 2.737 77,2%

Preço médio de venda de energia (R$ / MWh) 68,25 55,76 22,4%

  
* Referente a Lajeado e Fafen 

 
6. ANÁLISE DO DESEMPENHO OPERACIONAL 
 
6.1. Geração 
 
Os ativos de geração da EDP Brasil, incluindo aqueles que ainda se encontram integrados nas 
distribuidoras, totalizavam, até dezembro de 2004, a capacidade de geração de 521 MW, 
considerando 27,65% da capacidade instalada em Lajeado. 
 
No último mês do exercício, após a conclusão da segunda fase da UTE Fafen, essa capacidade foi 
acrescida de 79 MW. No entanto, ainda antes do final de 2004, a UTE Fafen foi vendida à Petrobras, 
até então sócio minoritário com 20%. 
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* Em construção 

 
Em 2004, a geração de energia total das usinas pertencentes ao Grupo EDP Brasil atingiu 
2.837,6 GWH. 
 
A geração de origem termoelétrica não ultrapassou 246,9 GWh (9,1% do total) e uma fração 
diminuta desta geração (11,2 GWh) teve origem nas três pequenas usinas de grupos diesel 
pertencentes à Enersul. Uma destas usinas - a única que funciona regularmente - alimenta uma rede 
isolada (gerou 11,13 GWh), enquanto as outras duas (que geraram apenas 0,03 GWh) 
são “emergenciais”. 
 

 
* A Participação detida na UTE Fafen foi vendida em 27/dez para a Petrobras 
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No decurso do ano de 2004, os investimentos na área da geração totalizaram R$ 746,2 milhões, um 
crescimento de 265% em relação ao ano anterior. A maior parte dos investimentos (R$ 700 milhões) 
foi direcionada para o projeto Peixe Angical, cujas obras foram reiniciadas em outubro/03. 
 
UHE Luís Eduardo Magalhães (Lajeado) 
 
A Central Hidrelétrica do Lajeado (902,5 MW de capacidade instalada), situada no Rio Tocantins e 
construída pela Investco, empresa participada em 27,65% pela EDP Brasil, operou dentro das 
previsões, tendo produzido 4.320 GWh de energia no decorrer do ano, o que correspondeu a 98,0% 
da energia assegurada reconhecida pela ANEEL. 
 
No âmbito do meio ambiente, prosseguiu a implantação do Plano de Desenvolvimento Rural e 
Assistência Técnica aos reassentamentos, dando cumprimento aos acordos firmados pela empresa 
com as entidades oficiais e a população. No meio biótico, prosseguiram as ações de reflorestamento e 
limpeza do reservatório e foram desenvolvidos estudos de limnologia e de comportamento da 
ictiofauna relativos ao modo de operação da central e transposição da barragem por meio da 
exploração da escada de peixes. No período, foi dado incremento significativo ao processo de 
Regularização Fundiária das propriedades do reservatório e remanescentes. 
 
UTE Fafen 
 
A Usina Termoelétrica Fafen, instalada no Pólo Petroquímico de Camaçari, Estado da Bahia, gerou, 
em 2004, um total de 236 GWh (174 GWh, em 2003) e 411.588 toneladas de vapor (352.603 
toneladas, em 2003). A segunda e última fase deste projeto ficou concluída em dezembro de 2004, 
tendo a usina a capacidade final de 133 MW de energia elétrica e 42 ton/hora de vapor. Porém, por 
determinação da ANEEL fundada na insuficiência de gás para atender todas as usinas do Nordeste e 
aplicada a todas as termoelétricas daquela região, o lastro da UTE Fafen encontrava-se restringido a 
cerca de 1/6 de sua capacidade de geração de eletricidade. 
 
Mesmo antes da aplicação desta restrição, em face do não desenvolvimento de adequado ambiente 
regulatório para as usinas termoelétricas e de dificuldades para a aquisição de gás em condições 
aceitáveis, a EDP Brasil já tinha classificado este ativo como “não estratégico” - além de ter decidido 
suspender um programa de construção de diversos projetos termoelétricos no âmbito do PPT. Assim, 
em dezembro de 2004, após processo de negociação, a EDP Brasil vendeu sua participação de 80% 
para a Petrobras, que passou a deter a totalidade da Fafen. 
 
AHE Peixe Angical 
 
O Aproveitamento Hidrelétrico Peixe Angical, no Rio Tocantins, atualmente em fase de construção, 
terá 452 MW de capacidade instalada. Esta obra, desenvolvida pela EDP em conjunto com Furnas 
Centrais Elétricas na proporção 60% e 40%, tem um orçamento total de R$ 1,4 bilhão calculado com 
moeda de agosto de 2003. O início de operação de suas três unidades produtoras está programado 
para maio, julho e outubro de 2006. 
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O ano de 2004 caracterizou-se pela continuidade das obras civis, pela construção da estrada de acesso 
ao canteiro, pelo início (em 9 de março) da montagem eletromecânica, pelo progresso das negociações 
referentes à aquisição das terras necessárias à implantação do reservatório e pela contratação do 
fornecimento e instalação da linha de transmissão associada ao projeto. A mão-de-obra total presente na 
obra atingiu seu máximo no mês de outubro de 2004, com 4.978 pessoas. Este número, porém, 
começou a diminuir no mês seguinte, o que continuará a acontecer até o final da obra. Até 31 de 
dezembro de 2004, já haviam sido lançados 82% de todo o concreto previsto para a obra (565 mil m3). 
 
Neste exercício, foram ainda celebrados numerosos protocolos com autoridades municipais e 
estaduais e construídas diversas infra-estruturas destinadas a satisfazer necessidades básicas das 
populações impactadas e dos novos moradores trazidos pela obra. Na cidade de Peixe, foram 
concluídos um sistema de abastecimento de água, uma escola, uma creche, a obra de construção civil 
de ampliação do hospital e instalações para o destacamento da Polícia Militar. Ainda em Peixe, no 
.nal do exercício, encontrava-se em estado avançado de construção um aterro sanitário, um cemitério, 
uma praça de lazer e esporte e um posto de saúde. Em São Valério da Natividade, encontravam-se 
concluídos o sistema de abastecimento de água e uma escola, enquanto um posto de saúde, um aterro 
sanitário e uma praça de lazer e esporte apresentavam construção em estado avançado. 
 
O projeto de engenharia (realizado a 80,3%), a empreitada de obras civis (71,2%) e o fornecimento e 
a montagem de equipamentos eletromecânicos (26,6%) apresentavam, no final de 2004, taxas de 
realização 5,6%, 0,1% e 1,1% superiores ao previsto, respectivamente. Apenas os programas 
ambientais (globalmente completados em 39,3%) registravam atraso (7,3%), em comparação com a 
taxa de realização prevista. No entanto, não houve modificação na programação prevista e mantém-
se o cumprimento das datas-marco do empreendimento, em particular, da data prevista para o início 
do enchimento do reservatório (15 de janeiro de 2006). 
 
Os trabalhos de escavação comum (completados em 94,5%) e de escavação em rocha (96,8%) 
ficaram quase concluídos em 2004, enquanto as compras de aço totalizavam, no final deste exercício, 
90,7% do consumo total da obra. 
 
O montante investido neste empreendimento, no decurso de 2004, totalizou R$ 700 milhões. Desde o 
início da obra, já foram contabilizados R$ 946,6 milhões de investimento a preços correntes. 
 
AHE Couto Magalhães 
 
Os trabalhos referentes ao Aproveitamento Hidrelétrico Couto Magalhães (150 MW de capacidade 
instalada), no qual a EDP Brasil tem uma participação de 49% e o Grupo Rede 51%, mantêm-se 
suspensos, na seqüência da solicitação à ANEEL, por parte do Consórcio EnerRede Couto Magalhães, da 
formalização da rescisão amigável do contrato de concessão. No decorrer do período, foram prestados 
esclarecimentos ao processo, respondendo a demanda especí.ca daquela entidade reguladora. 
 
Presentemente, aguarda-se uma posição da ANEEL sobre a referida solicitação, motivada pelo 
aparecimento de novas exigências de entidades oficiais na vertente ambiental não previstas no 
contrato de concessão e susceptíveis de comprometer a viabilidade econômica do empreendimento. 
Além de encarecer substancialmente o projeto, essas exigências provocariam atrasos igualmente 
dispendiosos na sua conclusão. 

E-35



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Legislação Societária 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/2004 
 
 

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.            03.983.431/0001-03 
 

10.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 
Estudos de Viabilidade de Novos Aproveitamentos no Rio Tocantins 
 
Em abril de 2004, foi protocolado no Ibama o requerimento de licenciamento ambiental do 
Aproveitamento Hidrelétrico de Ipueiras (480 MW), acompanhado do respectivo estudo de impacto 
ambiental. Desde então, têm sido providenciados esclarecimentos, reformulações e complementações 
em atendimento às manifestações do órgão ambiental licenciador, visando a sua adequação e 
obtenção da Licença Prévia. 
 
Aguarda-se a definição da autoridade ambiental que permita a conclusão dos estudos ambientais 
referentes ao Aproveitamento Hidrelétrico de Tupiratins (Rio Tocantins, 620 MW). 
 
Após a aprovação das autoridades ambientais, o Ministério de Minas e Energia poderá oferecer os 
empreendimentos em licitação pública dentro das novas normas do setor elétrico. 
 
As normas da licitação prevêem o ressarcimento dos custos com os estudos de viabilidade, caso a 
EDP Brasil não participe do leilão ou, em participando, não seja ela a vencedora. 
 
Produção Embebida nas Distribuidoras – Geração vinculada à Escelsa 
 
A Escelsa possui a concessão de seis aproveitamentos hidrelétricos, totalizando uma potência 
instalada de 193,5 MW. Através de sua controlada integral CESA, também possui a concessão de 
duas PCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas) em operação: Viçosa (4,5 MW de potência instalada) e 
Paraíso (21,6 MW), além de outra em construção, São João (25,2 MW). 
 
Escelsa: Potência instalada geração 
 

Usina Potência (MW) 

Escelsa  

Alegre  2,1 

Fruteiras 8,7 

Jucu  4,8 
Rio Bonito 16,8 
Suíça 30,1 

Mascarenhas 131,0 

Total Escelsa 193,5 

CESA  

Viçosa 4,5 

Paraíso 21,6 

Total CESA 26,1 

Total CESA +Escelsa 219,6 

 
A produção das usinas da CESA e da Escelsa totalizou 1.162 GWh em 2004. 
 
A produção das usinas da CESA e da Escelsa totalizou 1.162 GWh em 2004. 
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Em 2004, a Escelsa participou do leilão de energia existente com a quantidade de energia 
correspondente à UHE Mascarenhas e à UHE Suíça. Neste leilão, a empresa obteve preço de 
R$ 57,00/MWh para 87 MW-médios contratados para o período de 2005 a 2012, e R$ 64,00/MWh 
para 27 MW-médios contratados para o período de 2006 a 2013. 
 
No que se refere à ampliação de capacidade de geração, destacam-se a conclusão da PCH São João, 
prevista para 2005, e a instalação da quarta máquina da UHE Mascarenhas (50 MW), prevista para 
2006. A energia produzida pela quarta máquina deverá ser vendida no leilão de energia nova a 
ocorrer no primeiro semestre de 2005. 
 
Produção Embebida nas Distribuidoras - Geração vinculada à Enersul 
 
A Enersul possui a concessão de quatro PCHs e três centrais termoelétricas a óleo diesel, totalizando uma 
potência instalada de 43,9 MW. Além disso, através de sua controlada Costa Rica Energética (detida em 
51% pela Enersul), a Empresa explora a PCH Costa Rica, com potência instalada de 16 MW. 
 
Enersul: Potência instalada geração 
 

Usinas Potência (MW) 

Enersul  

Hídricas  

Coxim 0,4 

São João I 0,7 

São João II 0,6 

Mimoso 29,5 

 31,2 

Térmicas  

Coxim 3,0 

Corumbá 6,0 

Porto Murtinho 3,7 

 12,7 

Total Enersul 43,9 

  

Costa Rica (51%) 8,2 

Total Enersul + C. Rica 52,1 

 
A produção de energia das usinas da Enersul e da Costa Rica (51%) totalizou 245,2 GWh, em 2004. 
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6.2. Distribuição 
 
Número de Clientes (em milhares) e Distribuição de Energia Elétrica 
 
Tabela Número Clientes (em milhares) 
 

Bandeirante Enersul Escelsa Total 
Mercado  2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003  2004  Δ % 

Residencial  1.211  1.257,7  503,5 525,5 764,3 774,8 2.478,5 2.558,0  3,2% 
Industrial  8  9,3  4,4 4,4 10,6 10,6 22,6 24,3  7,5% 
Comercial  87  91,6  53,3 54,6 85,5 86,2 225,3 232,4  3,2% 
Demais  15  16,5  52,6 55,2 107,8 111,6 175,8 183,3  4,3% 
Total  1.320  1.375,1  613,8 639,8 968,2 983,2 2.902,2 2.998,0 3,30% 

 

Volume de energia distribuída por Empresa - GWh

2003

11.381

7.187

2.857

2004

12.189

7.178

3.029

Bandeirante Escelsa Enersul

Total 21.426 Total 22.396

 
Fonte: EDP 

 
A atividade das empresas de distribuição da EDP Brasil, no ano de 2004, foi caracterizada por um 
incremento de 3,3% no número de clientes e de 4,5% no volume global de energia distribuída (soma 
dos volumes de energia vendida a clientes finais ou outros distribuidores e dos volumes de energia 
transitada nas redes de distribuição para consumo de clientes do mercado livre ou para ser entregue a 
outras concessionárias). 

Volume de Energia Distribuída por segmento (GWh)

4.200

837

21.426

4.387

7.433

2.595 2.559
796

4.626

22.396

2.678

8.626

2.6042.481 

Residencial Industrial Comercial Outros Outras
Concessionarias

Clientes Livres Total 

2003

2004

4,5%

-13,8%

4,6% -1,7%
-4,9%

72,7%

4,5%

Volume de energia distribuída por Empresa - GWh 

2003 2004
2.857 

7.187 

11.381 

2.857 

7.178 

12.189 

Total 21.426 Total 22.396 

Bandeirante     Escelsa     Enersul 
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A evolução da energia distribuída traduz a ocorrência de um período de recuperação econômica, com 
impacto extensivo também aos consumos residenciais, sobretudo no segundo semestre. 
 
Verificou-se, no entanto, que os impactos provenientes dessa situação não se fizeram sentir 
homogeneamente nas áreas de concessão das três empresas distribuidoras: 
 

• Na área da Bandeirante, verificou-se um incremento de 4,2% no número de clientes e de 7,1% no 
volume de energia distribuída, sendo de sublinhar a migração de clientes para o mercado livre; 

 
• No Estado do Espírito Santo, área de atuação da Escelsa, não foi visível uma evolução tão positiva 

do mercado de energia (incremento de 1,5% no número de clientes e queda de 0,1% no volume de 
energia distribuída), pelo fato de grandes clientes terem implementado soluções de autoprodução; 

 
• No Estado do Mato Grosso do Sul, área de atuação da Enersul com particular expressão 

do agronegócio, houve incremento de 4,2% no número de clientes e de 6,0% no volume de 
energia distribuída. 

 
Receita e Tarifa Média de Energia Elétrica e Uso do Sistema de Distribuição 
 

 
Fonte: EDP 

 
A receita total das distribuidoras cresceu 15,0%, atingindo R$ 3,888 bilhões, em 2004. 
 
A receita da venda de energia para o mercado cativo apresentou um incremento de 12% sustentado pelos 
reajustes tarifários e revisão tarifária ocorrida em 2004, o que provocou um aumento na tarifa média 
faturada (líquida de ICMS) de 18,2%, subindo de R$ 183,04 por MWh para R$ 216,38 por MWh. 
 
A receita proveniente do uso do sistema de distribuição cresceu 169%, atingindo R$ 185 milhões, 
em 2004. 

Tarifa Média de Fornecimento s/ ICMS - R$/MWh 
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Compra de Energia/Balanço Energético 
 
As distribuidoras compraram, no ano de 2004, 19.447 GWh, volume 5,3% inferior ao comprado em 
2003 (20.534 GWh). Esta redução é explicada pela migração de clientes para o mercado livre. 
 
O preço médio de compra de energia, em 2004, foi de R$ 79,45/MWh, mantendo uma estabilidade 
em relação ao preço médio de 2003, de R$ 79,43/MWh. A estabilidade do preço médio de compra é 
explicada pelo comportamento do custo da energia de Itaipu, que sofreu redução em 2004 devido à 
recuperação do real em relação ao dólar, compensando o aumento ocorrido nas demais fontes de 
energia - cujos contratos são corrigidos pela inflação. 
 
A geração própria de Escelsa e Enersul apresentou um incremento de volume de 9,7% em relação a 
2003, representando uma produção de 1.258 GWh. A geração própria representou 5% da energia 
requerida das distribuidoras do Grupo EDP Brasil. 
 
Balanço Energético em MWh 
 

 
 
Fonte: EDP 

 
As perdas médias totais, comerciais e técnicas das distribuidoras foram de 11,5%, em 2004. A 
Bandeirante apresentou perdas totais de 9,3%; Escelsa, 13%, e Enersul, 16%. 

Geração Própria 
5,0% Suprimento 

1,3%
1.257.770 316.764 

Contratos Iniciais 
41,2% Fornecimento 

67,1%
10.424.996 16.973.505 

Itaipu 
25,7% Energia Requerida

6.510.363 25.301.962

7,9% Perdas e Diferenças 
2.907.406 11,5%

2.004.549 
Energia em Trânsito 

20,2% Energia em Trânsito 
5.104.284 20,2%

5.104.284 

Bilaterais + Outras 
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Recursos Humanos 
 

 
 
Fonte: EDP 

 

 
 
Fonte: EDP 

 
Ao final de 2004, as empresas de distribuição do Grupo EDP Brasil contavam com 3.331 
colaboradores, redução de 5% em relação a 2003 (3.502 colaboradores). 

Colaboradores

1.257 1.2021.305 1.231
940 898

3.502
3.331 

2003 2004

Bandeirante 
Escelsa 
Enersul
Distribuidoras

Consumidores/Colaboradores

909

643
705

764

1.050 

653
742

829

1.144 

712
799

900 

Bandeirante Enersul Escelsa Distribuidoras 

2002 2003

2004
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Essa redução, possível pelas ações desenvolvidas nas empresas e pelo desenvolvimento de projetos de 
modernização, juntamente com o crescimento da base de consumidores, permitiu uma melhora no 
índice de e.ciência (consumidores/colaboradores), de 829 para 900. 
 
Com o objetivo de valorizar seus colaboradores, as distribuidoras realizaram programas de 
desenvolvimento pessoal e profissional com treinamentos realizados em eventos internos e externos. 
No ano de 2004, foram totalizadas 206 mil horas de treinamento (31% na Bandeirante, 38% na 
Escelsa e 31% na Enersul), nível praticamente estável em relação ao ano anterior, quando foram 
totalizadas 208,7 mil horas de treinamento. 
 
Investimentos 
 
Os investimentos no segmento de distribuição atingiram o montante global de R$ 303 milhões, um 
aumento de 19% relativamente a 2003, e incidiram principalmente na expansão e melhoramento dos 
seus sistemas elétricos (R$ 125 milhões), na universalização do acesso à energia elétrica, com destaque 
para o Programa Luz para Todos (R$ 65 milhões), e na modernização dos equipamentos e sistemas 
(R$ 47 milhões). 
 

 
 
De assinalar que o decréscimo de investimento em modernização (de R$ 77 milhões para R$ 47 
milhões) deve-se ao fim do investimento informático na Bandeirante. 
 
Indicadores de Qualidade de Serviço 
 

 

Distribuição Bandeirante Escelsa Enersul Total - 2004 Total - 2003 Var % 
Expansão da Rede 40.899 22.799 16.410 80.108 78.164   2,5%
Melhoramento da Rede 12.472 18.406 14.838 45.716 40.549   12,7%
Telecomunicações e Informática 844 10.673 7.040 18.557 17.747   4,6%
Modernização 42.540 1.354 2.640 46.534 75.683   -38,5%
P&D 12.284 2.493 1.398 16.175 9.821  64,7%
Universalização 3.158 25.510 36.296 64.964 -  n.a.
Outros 7.712 8.628 14.794 31.134 32.253   -3,5%
Total 119.909 89.863 93.416 303.188 254.217 19,3%

DEC

8,24 
10,73 11,02

6,75 

11,48

9,47

12,58 13,20

17,91

Bandeirante Escelsa Enersul

2003

2004

Padrão Aneel 2004 
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Como conseqüência dos investimentos realizados nas redes, na modernização e na automação do 
sistema elétrico, além da criteriosa utilização de recursos na gestão e manutenção das distribuidoras, 
nota-se uma melhoria constante no desempenho dos indicadores técnicos DEC (Duração Equivalente 
de Interrupção por Cliente) e FEC (Freqüência Equivalente de Interrupção por Cliente), tendo como 
parâmetro os padrões de qualidade estabelecidos pela ANEEL. 
 
Importa referir que a evolução desfavorável dos indicadores relativos à Escelsa se deve aos impactos 
de dois incidentes no sistema interligado, a montante da rede de distribuição de energia, ocorridos em 
maio e novembro de 2004. 
 
Não considerando essas ocorrências, os valores de 2004 na Escelsa teriam sido de 10,11 para o DEC 
(contra 10,73 em 2003) e de 8,52 para o FEC (contra 8,80 em 2003). 
 
Destaques da Distribuição: 
 
Revisões e Reajustes Tarifários 
 
i) Escelsa 
 
No processo de revisão tarifária da Escelsa, de agosto de 2004, a ANEEL decidiu rever a Base de 
Remuneração Regulatória (BRR) utilizada na revisão de 2001, alterando o valor arbitrado, de R$ 980 
milhões para R$ 796,6 milhões, e tornando-a definitiva. Com essa nova base, o reajuste, que à época 
fora de 19,89%, passou para 17,8%. Esta redução de percentuais foi aplicada às vendas ocorridas de 
7 de agosto de 2001 a 6 de agosto de 2004, apurando-se uma diferença que provocou um efeito de 
R$ 56,7 milhões, equivalente à redução de 5,11% na revisão tarifária de 6 de agosto de 2004. Este 
valor será devolvido aos consumidores da Escelsa até o próximo reajuste tarifário que ocorrerá em 
7 de agosto de 2005. A Escelsa refletiu o efeito dessa redução mediante registro contra sua Receita 
Bruta (R$ 47 milhões) e Despesa Financeira (R$ 9,7 milhões), em 2004. 

FEC

6,54 
8,80 9,49

5,76 

9,68

8,03

9,74 
10,81

15,37

Bandeirante Escelsa Enersul

2003

2004

Padrão Aneel 2004 
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O reajuste médio das tarifas da Escelsa definido pelo Regulador para o período de 7 de agosto de 
2004 a 6 de agosto de 2005 foi de 4,96%, sendo: 6,33% de revisão tarifária; 3,74% de adicional 
relativo à CVA (Conta de variação de valores de itens da Parcela A) e outros; e -5,11% para 
compensar os efeitos da redução da BRR de 2001, conforme mencionado acima. 
 
O valor da BRR utilizado na revisão tarifária de 2004 foi de R$ 920,9 milhões, tendo sido adotado 
como provisório pela ANEEL, que o deverá rever no próximo reajuste. 
 
ii) Bandeirante 
 
No caso da Bandeirante, a ANEEL decidiu rever a revisão tarifária provisória de 23 de outubro de 
2003, de 18,08% para 10,51%, em função de alteração, pela Agência Reguladora, da Base de 
Remuneração Regulatória (BRR) utilizada naquela oportunidade. A BRR utilizada em 2003 foi 
reduzida de R$ 1,68 bilhão para R$ 1,09 bilhão. Esta BRR é ainda provisória, até que a ANEEL 
valide o Laudo de Avaliação da Base de Remuneração entregue pela Companhia e realizado por 
avaliador independente credenciado pela Agência Reguladora. No entanto, a Bandeirante decidiu, por 
prudência, reconhecer, no exercício de 2004, os efeitos da Resolução, que resultaram numa redução 
de R$ 116 milhões na Receita Bruta. 
 
Para o período de 23 de outubro de 2004 a 22 de outubro de 2005, a ANEEL estabeleceu reajuste 
tarifário de 15,95%, aplicados sobre tarifas já reajustadas pela diminuição da BRR de 2003. Desse 
percentual total, 11,4% referem-se ao reajuste contratual e 4,55%, à CVA e outros. 
 
iii) Enersul 
 
As tarifas da Enersul foram reajustadas, em média, em 17,02%, a partir de 8 de abril de 2004. Este 
índice é composto de 6,28% referentes ao reajuste tarifário anual, 4,94% da revisão tarifária de 2003 
(parcela diferida) e 5,80% de CVA e outros. 
 
Destaca-se ainda o fato da ANEEL ter publicado, em abril de 2004, a resolução homologatória nº 73, 
alterando a revisão tarifária periódica da Enersul, ocorrida em abril de 2003. Com a resolução, 
o percentual da revisão tarifária aumentou de 42,26% para 43,59% e o fator X diminui de 2,35% 
para 1,35%. O reajuste médio mencionado acima já contempla estes efeitos. 
 
Venda da Turbina da Enersul 
 
Em setembro de 2004, foi realizada a alienação da turbina geradora da UTE Campo Grande, pelo 
montante de R$ 43 milhões. O valor contábil da turbina foi de R$ 124 milhões e a Enersul já havia 
realizado, a partir de 2002, provisões de R$ 81 milhões para ajustamento ao seu valor de mercado. 
 
Premiações e Destaques 
 
Por mais um ano, as distribuidoras do Grupo EDP Brasil foram destaques em diferentes segmentos no 
mercado. A Bandeirante, pelo quarto ano consecutivo, está entre as 100 Empresas mais ligadas do 
Brasil, segundo a revista InfoExame, destacando-se como integrante da vanguarda de Tecnologia de 
Informação no País e a única distribuidora de energia elétrica presente na relação de 2004. Além 
disso, pelos trabalhos desenvolvidos no Projeto Bandeirante Comunidade Educação e pelo patrocínio 
de diversas manifestações culturais, a empresa conquistou os prêmios Top Social ADVB e o troféu de 
Empresa Cidadã no Fórum Social de Cidadania Empresarial. 
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Já a Escelsa conquistou importantes reconhecimentos externos pela sua governança corporativa: 
 
• de um universo de 159 companhias avaliadas no Brasil, a Empresa ficou em 3º lugar entre as 

empresas de boa governança. O resultado, fruto de um trabalho acadêmico do economista 
Alexandre di Miceli, especialista no tema Governança Corporativa, foi publicado pelo jornal 
Valor Econômico e baseia-se em critérios objetivos para, através de um Índice de Governança 
Corporativa (I-Gov) estabelecido, avaliar e classificar as boas empresas de governança; 

• a Escelsa conquistou ainda o 2º lugar do Prêmio de Melhor Evidenciação das Demonstrações 
Contábeis, na categoria empresa de médio porte (até 1 milhão de clientes), referente ao exercício 
de 2003. Conferido pela Associação Brasileira dos Contadores do Setor de Energia Elétrica - 
Abraconee sobre um trabalho efetuado pela Universidade de Brasília (UnB), o prêmio visa a 
agraciar as empresas que têm se destacado pela qualidade da evidenciação contábil; 

• pelo quinto ano consecutivo, a Escelsa obteve a certificação de Empresa Amiga da Criança, 
concedida pela Fundação Abrinq, título esse em reconhecimento pelas atividades que a 
empresa desenvolve em prol da infância e da adolescência. 

 
A Enersul também obteve a certificação de Empresa Amiga da Criança, concedida pela Fundação 
Abrinq, além de ter sido reconhecida por diversas entidades com premiações na área ambiental, na 
área de qualidade do trabalho e, pelo 6º ano consecutivo, como melhor distribuidora de energia 
elétrica da Região Centro-Oeste do Brasil. 
 
6.3. Comercialização 
 
Durante o ano de 2004, a atuação da Enertrade esteve direcionada tanto para as empresas do Grupo 
como para as do mercado livre. 
 
Com as distribuidoras do Grupo, a atuação da empresa concentrou-se no gerenciamento dos 
contratos de self-dealing, buscando otimizar a distribuição das quantidades contratadas ao longo do 
ano e permitindo a redução dos riscos das distribuidoras com relação à exposição a mercado. 
 
Com as empresas de geração do Grupo, a atuação da Enertrade deu-se no sentido de operacionalizar 
as transações no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE (Lajeado e Fafen) 
e no de maximizar os resultados, promovendo leilões de venda de energia excedente e/ou comprando 
energia para evitar riscos de insuficiência de lastro (Fafen). 
 
Com relação ao mercado livre, a empresa atuou na conquista de novos consumidores, buscando, além 
dos clientes das distribuidoras do Grupo, outros potenciais interessados em optar pelo mercado livre 
de energia. 
 
Durante o ano de 2004, percebeu-se um movimento de forte intensidade por parte de grandes 
consumidores no sentido de buscar o atendimento no mercado livre. Este movimento deveu-se a uma 
conjuntura extremamente favorável que uniu ao crescimento da produção industrial a elaboração de um 
conjunto de regras mais claras para o mercado livre e baixos preços neste mercado proporcionados pela 
sobra de energia. Aproveitando a oportunidade apresentada por esta conjuntura, a Enertrade aumentou 
sensivelmente seu portfolio de contratos, especialmente em negócios de longo prazo. 
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Deve-se destacar também o fato de a Enertrade ter vencido, em 2004, a concorrência pública para o 
suprimento de até 72 MW-médios para a República Oriental do Uruguai, tornando-se a primeira 
comercializadora brasileira a exportar energia para aquele país. 
 
Foi alvo também de preocupação da Enertrade a atualização de procedimentos para o controle de seu 
risco de mercado, com o estabelecimento de limites definidos em função do preço de curto prazo e da 
variabilidade prevista para este ao longo de 12 meses. 
 
O volume de energia comercializada pela Enertrade, em 2004, totalizou 4.849 GWh, representando 
um aumento de 77% sobre as vendas de 2003 (2.737 GWh). 
 
 
Figura - Abertura das operações de compra e venda de energia elétrica, Enertrade (em GWh). 

  
Os preços médios de compra e venda da Enertrade, em 2004, foram respectivamente, R$ 55,76/MWh 
e R$ 68,25/MWh, sendo que, no segmento de consumidores livres, esta relação foi de R$ 48,80/MWh 
para a compra e R$ 52,87/MWh para a venda. 
 
6.4. Projeto de Sinergias 
 
As atividades de captura de ganhos provenientes do aproveitamento de sinergias na área de 
distribuição, englobadas no âmbito do Programa E.ciência em curso na EDP Brasil, revestiram-se de 
sucesso quantitativo (montante global de economias de R$ 15,0 milhões contra uma previsão inicial 
entre R$ 10,3 e R$ 14,0 milhões) e qualitativo, que consistiu no estabelecimento de uma dinâmica 
consistente de articulação de atividades e de práticas de trabalho de equipes multiempresariais. 
 
Dentre as medidas implementadas e que originaram maiores impactos, sobressaem as ações de roll-
out de práticas de arrecadação de receitas e de gerenciamento de contratos de prestação de serviços na 
área comercial, que conduziram a economias significativas que somam, até agora, R$ 7,7 milhões. 
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Destacou-se também a concretização de vários projetos de consulta e negociação conjuntas e a 
harmonização das práticas de gerenciamento de estoques, que conduziram a economias de R$ 5,2 milhões. 
 
As atividades do Programa Eficiência envolveram ainda a implementação de uma estratégia específica 
de comunicação interna e, por outro lado, o estabelecimento de uma ferramenta de reporting, pela 
qual é monitorada a implementação de cerca de 60 medidas que integram o programa. 
 
Para além destas atividades desenvolvidas ao nível supra-empresarial, as linhas de política de redução de 
custos inspiradoras daquele programa estiveram na origem da captura de importantes economias ao nível 
de cada uma das empresas envolvidas, salientando-se os resultados obtidos na Bandeirante (R$ 19,1 
milhões), na Escelsa (R$ 23,6 milhões) e na Enersul (R$ 15,2 milhões), totalizando R$ 57,9 milhões. 
 
Ressalte-se que as economias obtidas em ações empreendidas nos dois níveis referidos, superiores a 
R$ 73 milhões, não envolveram ainda impactos de alterações estruturais, um terceiro patamar de 
captura de sinergias que será objeto de iniciativas a partir de 2005. 
 
6.5. Venda de Ativos 
 
Fafen Energia 
 
Em dezembro de 2004, a EDP Brasil concluiu negociações com a Petrobras - Petróleo Brasileiro S.A. 
para a venda de sua participação de 80% na Fafen Energia S.A. O valor da venda dos 80% do capital 
social detidos pela EDP Brasil foi de R$ 96 milhões. 
 
O total de investimentos realizados pela EDP Brasil nesta usina, líquido dos resultados acumulados, 
foi de R$ 243 milhões. Em dezembro de 2003, a EDP Brasil contabilizou provisão para imparidade 
no montante de R$ 139 milhões. Desta forma, o impacto da operação de venda nas contas da 
EDP Brasil foi de R$ 7,6 milhões. 
 
O projeto, cuja segunda fase foi concluída em dezembro de 2004, tem capacidade de 133 MW de 
energia elétrica e 42 ton/hora de vapor, sendo que 22 MW da energia elétrica e a totalidade do vapor 
produzido destinam-se ao consumo da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - Fafen, de controle da 
Petrobras e localizada no Pólo Petroquímico de Camaçari, no Estado da Bahia. Em 2004, a central 
gerou um total de 236 GWh e 411.588 toneladas de vapor. 
 
Quando se decidiu pelo investimento na Fafen Energia, a EDP Brasil previa desenvolver um programa 
mais amplo, que contemplava a implantação de diversos projetos termoelétricos dentro das regras do 
PPT - Programa Prioritário Termoelétrico, do Governo Brasileiro. O desenvolvimento das centrais 
adicionais foi suspenso, sobretudo, em decorrência do atraso na definição da regulação a ser aplicada e 
da conseqüente percepção de maior risco relacionado aos investimentos em termoeletricidade no Brasil. 
 
Além de problemas regulatórios e de dificuldades para a aquisição de gás em condições aceitáveis, a 
manutenção da Fafen Energia no portfolio de ativos passou a não ser estratégica, uma vez que seria a 
única usina termoelétrica da EDP Brasil, de baixa capacidade de geração de energia. 
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Edinfor Brasil 
 
Em novembro de 2004, a EDP Brasil vendeu por R$ 312,5 mil para a Edinfor Sistemas Informáticos S.A. 
(Edinfor Portugal) a participação de 10% que detinha no capital social da Edinfor Brasil Ltda. O negócio 
foi realizado no contexto da venda de 60% da Edinfor Portugal para a Lógica CMG, realizada pelo Grupo 
em Portugal. 
 
6.6. Reestruturação Societária 
 
Em face do cenário de algumas incertezas do setor elétrico no Brasil e sobre o qual a generalidade das 
distribuidoras afetadas têm vindo a se posicionar perante o regulador, a EDP Brasil decidiu adiar para 
o primeiro semestre de 2005 a implementação de seu projeto de reestruturação societária anunciado 
em abril de 2004. 
 
Em 2004, foram desenvolvidos todos os passos preparatórios adequados ao lançamento da operação, 
que apresenta os seguintes objetivos: 
 
• Concentração de ativos da EDP no Brasil na holding EDP Brasil; 
• Migração dos acionistas não controladores da Escelsa, Enersul e Bandeirante para a 

EDP Brasil; 
• Abertura de capital da EDP Brasil na Bovespa; 
• Lançamento de mecanismos de manutenção de liquidez do título, após abertura do capital; 
• Transferência dos ativos de geração da Escelsa e Enersul para a área estratégica da geração 

e transferência da Enersul para o controle direto da EDP Brasil, cumprindo obrigação 
regulatória de desverticalização; 

• Equilíbrio da estrutura interna de capitais do Grupo consolidado, tendo em conta 
a remuneração do acionista e as vertentes regulatórias e fiscal; 

• Reorganização interna, buscando observar as melhores práticas de governança corporativa 
e a obtenção de e.ciência societária, organizativa e operacional 
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Em dezembro/04, a estrutura societária do Grupo EDP no Brasil era a seguinte: 
 

 
 
 
*  27,65% do capital votante 
** 69,55% do capital votante 
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7. ANÁLISE DO DESEMPENHO ECONÔMICO FINANCEIRO 
 
7.1. Destaques do resultado consolidado 
 
Valores em R$ Mil 2004 2003 pro forma5 

Receita bruta 4.912.294 4.386.516 

Receita líquida 3.702.692 3.329.305 

Resultado do serviço (EBIT) 548.871 348.183 

Margem Operacional 14,8% 10,5%

EBITDA 775.286 563.669 

Margem EBITDA 20,9% 16,9%

Resultado financeiro líquido (219.240) 56.841 

Resultado não operacional +eq patrimonial (41.405) (278.295)

Resultado antes de impostos 288.225 126.729 

Imposto de renda + contribuição social (9.722) (175.562)

Participação minoritária (171.629) (140.688)

Lucro/(Prejuízo) do exercício 106.875 (189.521)

 
A EDP Brasil obteve um lucro líquido de R$ 106,9 milhões, em 2004, uma forte recuperação em 
relação ao prejuízo líquido apresentado em 2003 (reexpresso), de R$ 189,5 milhões. O crescimento 
do resultado líquido em relação a 2003 foi positivamente afetado pelos seguintes itens: 

• o resultado do serviço aumentou 57,6% em relação a 2003 (de R$ 348,2 milhões para 
R$ 548,9 milhões) afetado pelo impacto da redução das BRR da Bandeirante e da Escelsa; 

• a contabilização em 2003 de despesas não operacionais relacionadas a ajustes a valor de 
mercado de investimentos detidos pela EDP Brasil e Enersul; 

• a contabilização de itens extraordinários na Escelsa (imposto de renda e contribuição social 
diferidos, provisões referentes à ESC90 e recuperação de RTE). 

 
Estes itens compensaram a redução do resultado financeiro líquido que, em 2003, havia sido 
beneficiado pela valorização de 18% do real em relação à moeda norte-americana. 

                                                 
5 Balanço pro forma refletindo os efeitos da reexpressão ocorrida nos demonstrativos financeiros da Bandeirante de 2003. 
 
Em outubro de 2003, a Bandeirante reavaliou os aspectos relacionados ao momento de incidência tributária sobre as receitas registradas nos 
exercícios de 2001 e 2002, no âmbito da Recomposição Tarifária Extraordinária gerando créditos tributários de R$ 32 milhões. 
 
No entanto, foi verificada posteriormente a necessidade de retificar o lançamento de imposto de renda e contribuição social a pagar, sendo 
necessária sua complementação pelo montante de R$ 34,3 milhões. Por não se referir a ajustes de provisões ou avaliação de riscos estimados ou, 
ainda, insuficiência de informações existentes à época de sua constituição, essa complementação foi registrada em 2004 a débito da conta de 
lucros acumulados, diretamente no patrimônio líquido. 
 
Desta forma, os números de 2003 estão ajustados para a contabilização correta de imposto de renda e contribuição social a pagar. 
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7.2 Receita operacional líquida 
 
A receita operacional líquida consolidada atingiu R$ 3.702,7 milhões em 2004, representando um 
aumento de 11,2% em relação a 2003 (R$ 3.329,3 milhões). Os principais fatores que influenciaram 
este aumento foram: 
 

• Crescimento da tarifa média de venda de energia em 18%, devido aos rejustes tarifários 
concedidos para as empresas de distribuição em 2003 e 2004. No entanto, parte deste efeito 
positivo foi penalizado pela revisão das BRR da Escelsa e Bandeirante, que, isoladamente, 
representaram uma redução de R$ 163 milhões na receita operacional bruta consolidada; 

• Reconhecimento pela ANEEL do custo adicional representado pela nova metodologia e 
alíquota de cálculo do PIS/COFINS, possibilitando a contabilização da CVA referente a esta 
rubrica e impactando positivamente a receita líquida em R$ 61 milhões; 

• Aumento no volume de operações da Enertrade, representando um aumento de receita de 
R$ 163 milhões. 

Demonstração de resultado da EDP Brasil Consolidado - 2003/2004 - R$ milhões
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7.3. Despesas operacionais 
 
As despesas operacionais totais da EDP Brasil atingiram R$ 2.927 milhões em 2004, um crescimento 
de 5,8% em relação a 2003. 
 

 
(*) Sem depreciação e amortização 
 
O custo com energia elétrica (que compreende custo com energia comprada para revenda, encargos de 
uso da rede e energia livre) atingiu R$ 1.981,9 milhões, em 2004, mantendo-se praticamente estável 
em relação a 2003 (R$ 1.984,9 milhões). Esta estabilidade ocorreu devido à redução no volume de 
energia comprada - conseqüência da diminuição no volume de energia vendida pelas empresas de 
distribuição -, à migração de clientes para o mercado livre e à redução do custo da energia comprada 
de Itaipu, influenciada pela valorização cambial ocorrida em 2003 e 2004. Estas reduções 
compensaram o efeito da correção pela in.ação nos preços de compra de energia e aumentos dos 
encargos de uso da rede. 
 
Importante ressaltar que os custos com energia comprada fazem parte da parcela de custos não 
gerenciáveis (parcela A) e são totalmente repassadas nas tarifas de distribuição. 
 
No item despesas operacionais não gerenciáveis, que compreendem despesas determinadas pelo 
regulador como CCC, CDE, taxa de fiscalização e outros encargos, houve um crescimento de 49,8% 
em relação ao ano anterior, atingindo R$ 279,1 milhões. Estas despesas também compõem a parcela 
A e seus aumentos são repassados para as tarifas. 

Despesas operacionais
EDP Brasil Consolidado - 2003/2004
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As despesas operacionais gerenciáveis, que englobam pessoal, serviços de terceiros e outras despesas 
operacionais, atingiram R$ 666,4 milhões em 2004, representando um aumento de 12,1% em relação 
ao ano anterior. Parcela significativa desta variação (cerca de R$ 9,4 milhões) decorreu dos gastos 
com licenças de software e serviços de terceiros relacionados com a implementação de novos sistemas 
de informação associados ao Programa Integrado de Modernização da Bandeirante, cujo retorno se 
dará através da redução de custos operacionais nos próximos anos. As despesas operacionais da 
Bandeirante foram também impactadas pelo aumento da inadimplência, sobretudo, decorrente de 
alterações temporárias nas políticas comerciais, na fase inicial de implementação do CCS - Sistema de 
Gestão Comercial (cerca de R$ 17 milhões), situação que já não se repetirá em 2005. Sem estes 
efeitos, os custos operacionais teriam crescido 7,7%. 
 
7.4. Resultado Financeiro Líquido 
 
A EDP Brasil apresentou despesa financeira líquida de R$ 219,2 milhões em 2004, uma alteração 
significativa em relação aos R$ 56,8 milhões de resultado financeiro positivo registrados em 2003. 
 
A forte valorização do real em relação ao dólar ocorrida em 2003 (18,2%) impactou positivamente o 
resultado financeiro consolidado da EDP Brasil, particularmente no caso da Escelsa e da Enersul, que 
possuem parcela significativa de seu endividamento denominado em moeda estrangeira. 
 
Em 2004, a valorização da taxa de câmbio foi de menor intensidade (8,1%) e, portanto, não teve o 
mesmo impacto do ano anterior. 
 
Em 2004, a Escelsa registrou despesas financeiras extraordinárias de R$ 54 milhões referentes a créditos 
que a Magistra, empresa controlada pela Escelsa, teve com a ESC90 e um ajuste de R$ 25 milhões 
referente à projeção de não recuperação da correção da RTE no prazo estipulado pelo regulador. 
 
7.5. Resultado Não Operacional 
 
O resultado não operacional negativo reduziu-se sensivelmente de 2003 para 2004, de R$ 275,9 
milhões para R$ 31,5 milhões. 
 
O principal motivo da diferença foi a contabilização de perdas com investimentos realizadas em 2003, 
no valor de R$ 229 milhões. Estas provisões referiram-se às perdas com investimentos realizados na 
EDP Lajeado S.A. (R$ 89 milhões) decorrentes das incertezas quanto ao preço de venda da energia, 
através da Enertrade. Disseram respeito ainda às perdas na Fafen (R$ 139 milhões) decorrentes das 
dificuldades em realizar a venda da energia pelo antigo Valor Normativo Térmico, premissa com a 
qual a usina foi construída. Em 2003, também foram provisionados pela Enersul R$ 22 milhões 
referentes ao ajuste a valor de mercado da turbina da UTE Campo Grande, cuja venda foi efetuada 
em 2004. Os R$ 31,5 milhões de 2004 devem-se essencialmente a ajustes contábeis referentes à venda 
da UTE Fafen e da turbina da UTE Campo Grande (R$ 24,8 milhões). 
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7.6. Imposto de Renda e Contribuição Social 
 
O resultado consolidado da EDP Brasil apresentou provisão para imposto de renda e contribuição 
social de R$ 9,7 milhões. Este valor foi impactado pelo reconhecimento, na Escelsa, de créditos 
tributários de R$ 118 milhões referentes a imposto de renda e contribuição social diferidos não 
contabilizados em exercícios passados, de acordo com os critérios estabelecidos pela CVM. 
 
7.7. Endividamento Bruto Total 
 
O endividamento consolidado da EDP Brasil atingiu R$ 3.565 milhões, um aumento de 16% em 
relação ao ano anterior. Observa-se uma redução da parcela do endividamento de curto prazo (de 
30% do endividamento total, em 2003, para 23%, em 2004). Do total da dívida bruta, 51% estão 
vinculados a compromissos em moeda estrangeira. Em 2004, 24% do endividamento em moeda 
estrangeira estavam protegidos contra variações cambiais através de swaps, contra uma posição de 
9,3% no ano anterior. O aumento da posição com hedge re.ete a política do Grupo de evitar assumir 
novos passivos em moeda estrangeira sem proteção cambial. 
 
No critério de dívida líquida (que exclui da dívida total o caixa, aplicações e dívidas com o BNDES 
referentes a perdas com racionamento e CVA), a EDP Brasil consolidada apresentou posição de 
R$ 2.639 milhões, um acréscimo de 16% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Este incremento 
decorre das captações realizadas pela Enerpeixe (empréstimo BNDES) e Bandeirante (BID), ambas 
com per.l de longo prazo. Já a apreciação do real de 8,1% impactou de forma positiva as dívidas em 
moeda estrangeira, sobretudo as Senior Notes da Escelsa, que apresentaram redução de R$ 105,8 
milhões em 2004. 
 

 
 

 
 

Endividamento bruto total consolidado 2004 -(R$ mil)

Abertura por moeda 

1.734.830 
49%

1.831.094 
51%

Moeda Local Moeda Estrageira

Abertura por prazo 

2.728.908 
77%

837.016  23% 

Dívida Curto Prazo Dívida Longo Prazo

Endividamento bruto total consolidado 2003 - R$ mil

Abertura por moeda 

1.495.349 
49%

1.569.761 
51%

Moeda Local Moeda Estrageira

Abertura por prazo

910.978 
30%

2.154.132 
70%

Dívida Curto Prazo Dívida Longo Prazo
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8. AÇÕES RELEVANTES 
 
8.1. Responsabilidade social 
 
Seguindo sua estratégia de privilegiar iniciativas culturais que reforcem os laços institucionais entre 
Brasil e Portugal, a EDP Brasil aplicou, em 2004, R$ 401 mil em projetos culturais, com destaque 
para a conclusão do apoio ao filme Língua - Vidas em Português, em parceria com a EDP S.A.; o 
apoio à exposição Cinco Pintores da Modernidade Portuguesa, no MAM (Museu de Arte Moderna), 
em São Paulo; o patrocínio à exposição O Imaginário de José de Guimarães, inaugurada já em 
fevereiro de 2005, na Galeria de Arte do Sesi, na Fiesp; a apresentação exclusiva do grupo de teatro 
A Barraca, em São Paulo, e o patrocínio de uma edição especial do mais novo trabalho da cantora 
luso-brasileira Eugénia Melo e Castro - o CD Dança da Luz, a ser lançado no Brasil em 2005. 
 
Bandeirante 
 
Em 2004, a Bandeirante Energia investiu R$ 2,2 milhões em ações de responsabilidade social e cultura 
junto às comunidades de sua área de concessão. Dentre as atividades que integram esse conjunto, 
destaca-se o Programa Bandeirante Comunidade Educação, iniciado há mais de três anos e cujo foco 
principal é a criança e a educação. A Bandeirante Energia decidiu trabalhar num projeto que tem por 
objetivo construir um mundo mais justo, mais solidário e mais igualitário para nossas crianças e, para 
isso, tem contado com a estreita colaboração de escolas, prefeituras e outras empresas parceiras. Em 
2004, 59 Escolas Municipais do Ensino Fundamental (EMEFs) foram apoiadas pelo Bandeirante 
Comunidade Educação. Entre elas, há um grupo de 24 pequenas escolas, vinculadas a unidades 
escolares de maior porte, que possuem apenas uma sala de aula multisserial ou até várias pequenas 
salas. Elas se encontram na zona rural, onde há maior dificuldade de acesso à educação. 
 
No âmbito sócio-cultural, a Bandeirante patrocinou espetáculos e investiu em ações de conscientização 
do uso racional e seguro da energia elétrica. 
 
Escelsa 
 
Em 2004, a Escelsa investiu R$ 380 mil em ações de responsabilidade social e cultura junto às 
comunidades do Espírito Santo. 
 
Em ações sociais internas voltadas à inclusão social e do exercício da cidadania, destacam-se as do 
Programa Incluir, que congrega: 
 
i) o Programa do Menor Aprendiz - O projeto tem como objetivo estimular o desenvolvimento 

pessoal dos menores estudantes oriundos de classes sociais menos favorecidas com idade entre 
16 e 18 anos, de ambos os sexos e residentes nos municípios de atuação da Empresa. Além 
disso, busca elevar sua auto-estima e fortalecer a autoconfiança, como forma de alcançar a 
motivação necessária ao aprendizado profissional e a integração com grupos sociais 
produtivos. Ao final de 2004, a Escelsa tinha 49 menores aprendizes em seu quadro; 

 
ii) o Programa de Pessoas com Necessidades Especiais - A meta é o treinamento e a qualificação 

para pessoas com necessidades especiais. A Escelsa conta com 48 desses colaboradores. 

E-55



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Legislação Societária 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/2004 
 
 

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.            03.983.431/0001-03 
 

10.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 
Em ações sociais externas, destaca-se a ação conjunta, desde 1998, da Escelsa com a ACES (Ação 
Comunitária do Espírito Santo), uma entidade não-governamental que desenvolve relevantes trabalhos 
em prol da população de baixa renda. A parceria visa à realização do curso Instalações Elétricas: 
Residencial/Predial, que prepara jovens para atuar como eletricistas no âmbito do projeto Oficina de 
Iniciação Profissional - Perspectivas de Inserção no Processo Econômico, destinado a adolescentes 
carentes. Nesses sete anos de projeto, foram formados 662 alunos, 122 dos quais em 2004. 
 
As ações desenvolvidas em benefício de menores e adolescentes renderam à Escelsa, pelo quinto ano, o 
título de Empresa Amiga da Criança, patrocinado pela Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e 
do Adolescente. 
 
Enersul 
 
Em 2004, a Enersul investiu R$ 375 mil em ações de responsabilidade social e cultura junto às 
comunidades do Mato Grosso do Sul, sem contar as ações ligadas ao Programa de Universalização. 
Em ações sociais internas, destaca-se o Programa Incluir, que congrega duas grandes ações de inclusão 
social e para o exercício da cidadania. A primeira, Programa Menor Aprendiz, objetiva habilitar 
profissionalmente adolescentes entre 16 e 18 anos oriundos de classes menos favorecidas. Ao final de 
2004, a empresa possuía em seu quadro de colaboradores 30 menores aprendizes contratados por um 
período de dois anos. A segunda busca treinar, qualificar e empregar Pessoas com Necessidades 
Especiais, estando contratadas 37 pessoas com necessidades especiais, perfazendo 4% do quadro de 
pessoal da Enersul. 
 
Em ações externas de inclusão, destaca-se o Programa de Universalização. Em parceria com os 
Governos Federal e Estadual e com o apoio das prefeituras, esse programa da Enersul concluiu 
atendimentos a 5.571 domicílios do meio rural e 23.778 do meio urbano. No âmbito do Programa 
Luz para Todos, um componente do Programa de Universalização, concluíram-se atendimentos a 
4.014 domicílios. 
 
8.2. Meio Ambiente 
 
8.2.1. Geração 
 
Relativamente aos negócios de geração, no decorrer de 2004, prosseguiram as ações pertinentes ao 
meio ambiente, quer para os empreendimentos hidrelétricos em exploração, quer para os que se 
encontram em fase de construção. O total investido em ações ambientais, no âmbito da geração, 
ultrapassou os R$ 13 milhões. 
 
Para os empreendimentos em exploração, foram desenvolvidos programas e ações de proteção de 
espécies animais e habitats naturais, sobretudo aspectos relacionados com a ictiofauna, de forma a 
estudar o comportamento de determinadas espécies em face das condições de operação das usinas. 
Procedeu-se ainda o monitoramento das condições de operação dos dispositivos de transposição de 
peixes nos locais de implantação de barragens, particularmente a escada de peixes da UHE Lajeado, 
comprovando a sua e.ciência, sobretudo no período da piracema. 
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No âmbito dos monitoramentos, destaque especial para o acompanhamento da qualidade da água dos 
reservatórios, mediante a realização de análises de água de modo sistemático. No caso da 
UHE Lajeado, foi instalada no lago, de forma permanente, uma sonda automática numa posição 
estratégica para a medição de parâmetros determinantes da qualidade da água. 
 
Foram iniciadas - e, em alguns casos, concluídas, incluindo a prestação de colaboração aos órgãos 
oficiais responsáveis pela execução - as tarefas de Implementação e Manutenção de Sistemas de 
Gestão Ambiental, particularmente dos Planos de Gestão Sócio Patrimonial e Ambiental, 
contemplando informação relevante sobre cadastro, implantação de programas de preservação e 
recuperação de vegetação e fauna. 
 
Na UHE Lajeado, em colaboração com as entidades oficiais, movimentos sociais e a população 
afetada, prosseguiram as atividades previstas no Plano de Desenvolvimento Rural (PDR), destinado a 
promover a emancipação nos projetos de reassentamentos das comunidades afetadas pela formação 
do reservatório. 
 
Em relação aos empreendimentos em construção, especialmente o AHE Peixe Angical, prosseguiram 
em 2004 as ações de implantação dos 30 Programas Ambientais que fazem parte do Projeto Básico 
Ambiental, iniciadas em outubro de 2003, com especial relevo para as obras já executadas e entregues 
nas infra-estruturas sociais, saúde pública, resgate do patrimônio arqueológico e levantamento 
histórico-cultural. 
 
No âmbito do meio ambiente, são igualmente de referir as ações desenvolvidas junto aos órgãos 
ambientais para estudos de viabilidade de empreendimentos hidrelétricos, nas fases do EIA/RIMA. 
 
A EDP Brasil tem estudado também a possibilidade de aplicação dos Mecanismos de 
Desenvolvimento Limpo em conjugação com a construção dos projetos hidrelétricos em curso. 
 
8.2.2. Distribuição 
 
Em 2004, o total de investimento em meio ambiente das empresas distribuidoras participadas da 
EDP Brasil S.A. representou R$ 7,27 milhões. 
 
Consciente dos princípios de desenvolvimento sustentável e com o firme propósito de compatibilizar o 
desenvolvimento de suas atividades com o meio ambiente e as comunidades locais, a Bandeirante vem 
empreendendo esforços significativos para o uso racional de recursos e para a conscientização dos 
colaboradores, fornecedores e comunidades, em relação às questões ambientais, observando 
atentamente os preceitos estabelecidos na legislação ambiental. 
 
Com esse intuito, a Bandeirante vem participando de diversas iniciativas junto aos Poderes Públicos 
Municipais para a adequação da arborização urbana, com vistas a um equilíbrio entre os sistemas 
elétricos e a vegetação local. 
 
Atualmente, a Bandeirante desenvolve um Sistema de Gestão Ambiental que, entre outros benefícios, 
garantirá um aprimoramento contínuo de suas atividades relacionadas com o meio ambiente. 
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A Escelsa vem atuando há anos de forma sistemática e intensiva na preservação dos recursos naturais. 
Além de desenvolver atividades específicas, alia-se a entidades e órgãos de defesa ambiental, 
participando, direta ou indiretamente, de eventos e ações com essa finalidade. 
 
Em 2004, a Escelsa desenvolveu diversas ações para planejamento, proteção, recuperação, 
revitalização, conservação, educação, monitoramento de solos, recursos hídricos e da ictiofauna, 
recomposição da vegetação, gestão de resíduos, proteção e redução de ruídos e radiações, investigação 
e desenvolvimento e apoio a entidades não-governamentais. 
 
Merece destaque ainda o fato de a Escelsa ter mantido sua participação no Consórcio do Rio Guandu, 
um projeto de responsabilidade do Governo do Estado do Espírito Santo, em parceria com o Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama), órgão do Governo Federal e que tem por objetivos recuperar, 
revitalizar e conservar a Bacia do Rio Guandu. 
 
Quanto à Enersul, trata-se de uma empresa ciente de sua responsabilidade e que age permanentemente 
protegendo e respeitando os recursos naturais do Mato Grosso do Sul. A empresa promove investimentos 
em Rede Compacta de Distribuição - também conhecida como linha verde ou Rede Ecológica -, em novas 
tecnologias voltadas à proteção do meio ambiente, em arborização, na eliminação do óleo isolante ascarel 
e na conscientização das comunidades para a importância da preservação. 
 
AUDITORES INDEPENDENTES 
 
Em atendimento à Instrução CVM nº 381,de 14 de janeiro de 2003, sobre a necessidade de 
divulgação pelas Entidades Auditadas, de informações sobre a prestação de outros serviços, pelo 
auditor independente, que não sejam auditoria externa, a EDP – Energias do Brasil S.A. informa que 
os únicos serviços prestados, no exercício de 2004, pelos auditores independentes, foram aqueles 
relacionados com os exames de auditoria independente das demonstrações contábeis. 
 
A Administração. 
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1 Contexto operacional 
 
A EDP Brasil S.A., companhia de capital fechado, constituída em 24 de julho de 2000, tem como 
objetivo social participar em outras sociedades, como acionista ou quotista, bem como em negócios e 
empreendimentos do setor energético, no Brasil ou no exterior. A companhia pode, ainda, prestar 
serviços de assessoria e consultoria técnica na área de energia, em suas diferentes formas e 
modalidades, a clientes no Brasil ou no exterior. 
 
O Governo Federal, através do Ministério das Minas e Energia - MME, apresentou à sociedade a 
idealização da reforma do setor elétrico nacional, especialmente, no modelo institucional, culminando 
com a edição das Medidas Provisórias nos. 144 e 145, de 10 de dezembro de 2003, convertidas nas 
Leis nos. 10.848 e 10.847, de 15 de março de 2004, respectivamente. 
 
Os principais destaques dessas leis são: 
 
• a transferência de responsabilidades da ANEEL para o MME; 
 

• a criação da Empresa de Pesquisa Energética - EPE, do Comitê de Monitoramento do Setor 
Elétrico - CMSE e da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, organismos 
que promoverão o planejamento e monitoramento da expansão da geração e transmissão, 
além da administração do mercado;  

 

• a definição de regras para comercialização de energia elétrica, com ênfase para: (i) expansão 
da oferta (novos projetos de geração) por meio de leilões; (ii) contratações livre (ACL) e 
regulada (ACR); (iii) atividade de distribuição focada para serviço de linhas e redes e venda de 
energia para consumidores cativos; (iv) restrições a contratos entre partes relacionadas; e, 
(v) novas regras para a categorização de consumidores livres. 

 
A Lei no 10.848/04 foi regulamentada pelo Decreto no 5.163, de 30 de julho de 2004. A Lei no 10.847 
foi regulamentada pelo Decreto no 5.184 de 16 de agosto de 2004. 
 
2 Reestruturação societária 
 
Objetivando otimizar o controle da gestão, por deliberação de seus acionistas, a administração da 
EDP Brasil vem procedendo à reestruturação societária das empresas que compõem parte do Grupo 
EDP no Brasil, envolvendo inclusive empresas controladoras e ligadas no exterior. 
 
Deve ser ressaltado que as reestruturações efetuadas dificultam a comparabilidade das demonstrações 
financeiras ora apresentadas. 
 
As etapas de reestruturação ocorridas durante os exercícios de 2004 e de 2003 são as seguintes: 
 
(a) Em 2003 foi transferido para a EDP Brasil o controle direto da Iven S.A., empresa que 

controla a Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - Escelsa e a Empresa Energética de Mato 
Grosso do Sul S.A. - Enersul. Em conseqüência, foram extintas as empresas veículos 
constituídas na época da aquisição das concessionárias, por incorporação à EDP Brasil. Com 
essas operações, a companhia passou a deter 23,98% do capital total e 69,55% do capital 
votante da Iven. 
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(b) Também em 2003 a Energest incorporou a Enerpro - Serviços de Produção e Engenharia S.A. 

e passou a concentrar sua atuação na prestação desses serviços. 
 
(c) Com a transferência do controle da Iven para a EDP Brasil, a partir do 1o. de outubro de 

2003, as diversas contas das demonstrações financeiras consolidadas passaram a refletir o 
acréscimo patrimonial dessa transação. 

 
Na controladora, em 2003 a equivalência patrimonial na Iven incluiu apenas o resultado 
apurado na empresa no período de 1o. de outubro a 31 de dezembro de 2003. 

 
(d) Em dezembro de 2003 e março de 2004 a EDP Brasil adquiriu do Grupo Rede 4,36% das 

ações da Enerpeixe, gerando um ágio líquido nessas operações de R$ 3.837, que está sendo 
amortizado pelo prazo remanescente da concessão da Enerpeixe. 

 
(e) Em 4 de fevereiro de 2004, através de assinatura do “Instrumento particular de compra e 

venda de ações”, entre Furnas Centrais Elétricas S.A. e EDP Brasil S.A., esta vendeu 
85.333.375 ações nominativas à Furnas, correspondentes a 40% do capital social votante da 
Enerpeixe, permanecendo assim com 60% de participação. 

 
(f) Em 25 de novembro de 2004, foram vendidas as ações ora detidas pela EDP Brasil na Edinfor 

Soluções Informáticas Ltda, para a Edinfor Sistemas Informáticos S.A. referente à venda de 
10% da participação societária que a EDP detinha.  

 
(g) Em 27 de dezembro de 2004 a EDP Brasil vendeu os 80% que detinha da Fafen Energia S.A. 

à PETROBRAS, conforme descrito na Nota 10.  
 
Reestruturação societária em andamento 
 
As administrações da EDP Brasil, Bandeirante, Iven, Escelsa e Enersul, nos termos e para os fins da 
Instrução CVM no. 358, de 3 de janeiro de 2002, protocolaram em 19 de abril de 2004, perante a 
ANEEL, pedido de autorização prévia para realização de nova reorganização societária, que objetiva 
simplificar a estrutura societária das companhias, capturar sinergias e consolidar exclusivamente na 
EDP Brasil a liquidez e a dispersão dos valores mobiliários de emissão das companhias. 
 
A EDP Brasil pretende, oportunamente, aderir ao segmento do Novo Mercado da Bolsa de Valores de 
São Paulo. A reorganização integra-se no processo em curso que visa ao crescimento auto-sustentado 
das empresas do grupo EDP no Brasil. A reorganização não acarreta alteração indireta do controles 
das companhias, atualmente detido pelo Grupo EDP. 
 
A reorganização englobará as etapas descritas a seguir, as quais, sujeito à autorização prévia da 
ANEEL, pretende-se que ocorram na mesma data, mas sucessivamente e na seguinte ordem: 
 
(i) Incorporação pela Enersul do investimento e ágio registrado na sua controladora direta. 
 
(ii) Incorporação da Iven pela Escelsa. 
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(iii) Incorporação, pela Escelsa, das ações da Enersul não detidas pela incorporadora. 
 
(iv) Incorporação, pela EDP Brasil, das ações da Escelsa e da Bandeirante não detidas pela 

incorporadora. 
 
A EDP Brasil já iniciou a preparação dos documentos necessários ao seu registro como companhia 
aberta e à admissão da negociação de suas ações no segmento do Novo Mercado. Na forma da 
legislação aplicável, foram contratadas empresas especializadas para apurar os valores econômicos 
das companhias, que servirão de base para determinação das relações de substituição das ações dos 
acionistas não controladores, bem como para elaborar os laudos de avaliação dos patrimônios 
líquidos contábeis e dos patrimônios líquidos a preços de mercado das companhias. 
 
Sujeito à obtenção de anuência prévia da ANEEL, pretende-se implementar e concluir a reorganização 
durante o ano de 2005, quando será então publicado fato relevante para os fins da Instrução CVM  
no 319, de 3 de dezembro de 1999. 
 
3 Apresentação das demonstrações financeiras 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, as quais incluem disposições complementares da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e 
normas estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 
 
Algumas empresas do grupo, consolidadas nessas demonstrações financeiras, estão sujeitas 
parcialmente e/ou integralmente às normas contidas no Manual de Contabilidade do Serviço Público 
de Energia Elétrica. 
 
Adicionalmente, objetivando a compatibilização aos critérios do grupo e a melhoria na 
comparabilidade das demonstrações financeiras da Companhia, as controladas efetuaram as seguintes 
alterações na apresentação de suas demonstrações, bem como a correspondente reclassificação e 
ajuste dos valores anteriormente apresentados em 2003, cujas demonstrações financeiras foram 
publicadas no jornal Valor Econômico em 19 de março de 2004: 
 
• Com o advento das Leis no. 10.637/02 e 10.833/03, que alteraram a sistemática de apuração 

do PIS e COFINS, respectivamente, para a sistemática de apuração não-cumulativa, o crédito 
de PIS e COFINS está classificado como redutor da rubrica de Impostos e Contribuições sobre 
a Receita. 

 
• A despesa com CPMF - Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras está 

apresentada na rubrica de Resultado Financeiro Líquido. 
 
• O ajuste de exercícios anteriores descrito na Nota 12 foi ajustado nas demonstrações 

financeiras de 2003 (controladora e consolidado). 
 
Em função dos ajustes e das reclassificações acima descritos, e adicionalmente ao exigido pelo Artigo 
186 da Lei das Sociedades por Ações, as demonstrações financeiras do exercício de 2003 estão sendo 
apresentadas “pro forma” com a finalidade de permitir melhor comparabilidade entre aquele 
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exercício social e o encerrado em 31 de dezembro de 2004. 
 
(a) Principais práticas contábeis 
 
(i) O resultado é apurado pelo regime de competência, incluindo as receitas e despesas 

incorridas, destacando-se: 
 
• O fornecimento de energia elétrica não faturado até a data do encerramento do exercício é 

mensurado e registrado contabilmente. 
 
• Subvenção Conta Consumo de Combustíveis - CCC (demonstração do resultado) - encargo 

setorial assumido pelas distribuidoras de energia elétrica, cujos recursos são destinados a 
fundo específico, administrado pela Eletrobrás - Centrais Elétricas Brasileiras S.A., com o 
objetivo de subsidiar os gastos com o consumo de combustíveis fósseis das geradoras 
termelétricas no Brasil. 

 
• Conta de compensação de variação de custos da Parcela A (consumidores e concessionários) - 

inclui as variações positivas e negativas dos itens da Parcela A (gastos não gerenciáveis), 
previstos em contrato de concessão de distribuição de energia elétrica. 

 
• No caso de investimentos em controladas, é constituída provisão para: (i) compatibilizar o 

valor contábil dos ativos ao seu respectivo valor de recuperação; e (ii) passivo a descoberto. 
 
• Imposto de renda e contribuição social - calculados conforme legislação e alíquotas vigentes à 

data do balanço (25% para o imposto de renda e 9% para contribuição social sobre o lucro). 
De acordo com as disposições da Instrução CVM no. 371, de 27 de junho de 2002, são 
registrados contabilmente os créditos tributários diferidos sobre prejuízos fiscais, base 
negativa da contribuição social e diferenças temporárias. 

 
• Os Juros Sobre Capital Próprio calculados por controladas estão em conformidade com o 

artigo 9 da Lei no. 9.249/95, observando-se a Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP. Para fins 
de dedutibilidade na apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social, foram 
registrados no grupo de Despesas Financeiras e, em seguida, para atendimento à deliberação 
CVM no. 207/96, foram reclassificados para o Patrimônio Líquido. 

 
(ii) Consumidores e concessionários - incluem os valores: (i) faturados a consumidores finais e 

concessionários revendedores, bem como receita referente à energia consumida e não 
faturada; (ii) a receber relativos à energia comercializada na CCEE, Câmara de 
comercialização de energia elétrica (nova denominação do Mercado Atacadista de Energia 
Elétrica - MAE); (iii) a receber relativo à recomposição de receita e à energia livre; 
(iii) provisão para créditos de liquidação duvidosa - calculada em montante considerado 
suficiente para cobrir eventuais perdas na realização de contas a receber de consumidores e 
concessionários; e (iv) a receber, líquidos, de bônus e custos a reembolsar decorrentes da 
implantação do Programa emergencial de redução do consumo de energia elétrica. 
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(iii) Estoques - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição. Os materiais destinados ao 

consumo e manutenção são classificados no ativo circulante. Os materiais destinados a obras 
são classificados no imobilizado em curso. 

 
(iv) Investimentos - inclui participação em empresas controladas e coligadas avaliadas pelo 

método de equivalência patrimonial e ágio decorrente da aquisição de participação acionária 
em empresa controlada, líquido de respectiva amortização, além dos aspectos acima 
mencionados em relação a provisões para compatibilizar o valor contábil dos ativos ao seu 
respectivo valor de recuperação e de passivo a descoberto (item (i)). 

 
(v) Imobilizado - registrado ao custo de aquisição ou custo de construção, corrigidos 

monetariamente até 31 de dezembro de 1995. A depreciação foi calculada pelo método linear, 
de acordo com taxas anuais determinadas como descrito na Nota 13. Adicionalmente, os 
encargos financeiros, relativos aos financiamentos obtidos de terceiros, efetivamente aplicados 
no imobilizado em curso, são registrados neste subgrupo no custo das respectivas obras. 

 
(vi) Diferido - inclui gastos com estudo de viabilidade de projetos ligados à área de geração de 

energia elétrica. 
 
(vii) Demais ativos circulante e realizável a longo prazo - são demonstrados aos valores de custo 

ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos. 
 
(viii) Fornecedores - inclui o saldo a pagar, substancialmente a fornecedores de energia elétrica e o 

saldo de energia livre a pagar aos respectivos fornecedores. 
 
(ix) Empréstimos e financiamentos - atualizados com base nas variações monetárias e cambiais, 

acrescidos dos respectivos encargos incorridos até a data do encerramento do exercício. 
 
(x) Demais passivos circulante e exigível a longo prazo - são demonstrados pelos valores 

conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, 
variações monetárias e cambiais. 

 
Deve ser ressaltado que na preparação de demonstrações financeiras é necessário utilizar 
estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Sendo assim, as 
presentes demonstrações incluem várias estimativas principalmente referentes a: 
(i) recuperação de créditos; (ii) recuperação de ativo imobilizado (depreciação e imparidade); 
(iii) recuperação de investimentos (imparidade e passivo a descoberto); (iv) benefícios a 
empregados e (v) impostos de renda e contribuição social. Tais provisões, apesar de refletirem 
a melhor estimativa possível nas circunstâncias por parte da administração das companhias, 
podem apresentar variações em relação aos dados reais. 

 
(b) Demonstrações financeiras consolidadas 
 

Embora não seja requerido, a administração decidiu também apresentar demonstrações 
financeiras consolidadas, as quais foram elaboradas em consonância com os princípios básicos de 
consolidação definidos na Lei das Sociedades por Ações e normas contábeis aplicáveis. 
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Na consolidação são eliminados os investimentos, os saldos a receber e a pagar, receitas, despesas e 
lucros não realizados decorrentes de transações entre as empresas. A participação dos minoritários no 
patrimônio líquido e no resultado é apresentada destacadamente. 
 
As demonstrações financeiras consolidadas abrangem as da EDP Brasil e suas controladas e 
controladas em conjunto mencionadas na Nota 12. As empresas controladas em conjunto foram 
consolidadas na proporção de participação societária da EDP Brasil S.A. nas respectivas empresas. 
 
4 Títulos e valores mobiliários 
 

       Consolidado 

Instituição financeira 
 

Tipo 
 

Vencimento 
 

2004 
 

2003 

Banco Pactual S.A. 
 

NBC-E 
 

17.11.05  
   

100.617 
Banco Pactual S.A.  NBC-E  16.11.06   95.573   
Banco BBA Credtanstalt S.A.  NBC-E  16.11.06     4.768 
Banco BBA Credtanstalt S.A.  NBC-E  12.10.06   76.042  83.550 
Bradesco  CDB  10.10.07   2.620   
Banestes  CDB  04.11.11   500   
Citibank S.A.  NA    6.345  3.570 
Banco Brasil S.A.  Fundos investimentos    11.796  9.108 

   4.187  1.476 Outros 
 

Outros 
 

 
 

197.063  
 

203.089 

 
Os títulos e valores mobiliários são representados, basicamente, por títulos públicos federais, (NBC-E), 
que rendem juros e variação cambial e estão registrados no circulante devido à possibilidade de resgate a 
qualquer momento e expectativa de realização no curto prazo. 
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5 Consumidores e concessionários 
 

 
 
(a) Acordo geral do setor elétrico 
 
(i) Em decorrência de situação hidrológica crítica, que comprometeu a capacidade de geração de 

energia elétrica das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, em 2001 foi instituído pelo 
Governo Federal o Programa Emergencial de Redução do Consumo de Energia Elétrica - 
PERCEE, que dentre outras medidas instituiu o racionamento no consumo de energia elétrica. 

 
Em dezembro de 2001, foi firmado o Acordo Geral do Setor Elétrico com as concessionárias 
distribuidoras e as geradoras de energia elétrica, visando restaurar o equilíbrio econômico-
financeiro dos contratos de compra e venda de energia elétrica existentes e a recomposição de 
receitas relativas ao período de vigência do PERCEE (entre junho de 2001 e fevereiro de 2002). 

Consolidado

Circulante Longo prazo

2004 2003 2004 2003

Consumidores 

Fornecimento residencial, industrial, 

comercial e rural 416.209 393.373

Poder público 53.055 72.888

Fornecimento ainda não faturado 230.291 136.491

Recomposição Tarifária Extraordinária - RTE 

Recomposição de receita 137.457 135.215 191.318 292.442

Energia livre 43.165 33.976 130.362 172.172

Parcelamento de revisão tarifária ordinária 55.896 35.219 20.664 10.291

Parcelamento de débitos 41.365 51.755

Outros 53.147 22.129 21.836 7.418

Subtotal - consumidores 1.030.585 881.046 364.180 482.323

Concessionários 63

CCEE 5.420 13.473 14.072 20.048

Outros 52.886 43.533 46.625

Subtotal - concessionários 58.369 57.006 14.072 66.673

Provisão para créditos de liquidação 

duvidosa (65.923) (46.172)

Conta de compensação de variação 

de custos da Parcela A, líquido 133.449 45.371 316.504 286.705

1.156.480 937.251 694.756 835.701
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(ii) Recomposição Tarifária Extraordinária - RTE 
 
Reajuste Tarifário Extraordinário - para o ressarcimento do montante da Recomposição de receita, 
Energia livre e Parcela A, em atendimento às disposições da Lei no. 10.438/02, foi concedido, a partir 
de janeiro de 2002, o reajuste tarifário extraordinário de 2,9% aplicável aos consumidores 
residenciais e rurais (exceto os de baixa renda) e de 7,9% para os demais, das empresas controladas 
Bandeirante, Escelsa e Enersul. 
 
O prazo máximo fixado para a permanência da Recomposição Tarifária Extraordinária - RTE, nas 
tarifas de fornecimento de energia elétrica para as concessionárias, para liquidação dos saldos de 
recomposição de receita e de energia livre, é: Bandeirante, 63 meses; Escelsa, 69 meses; e Enersul, 
73 meses (contado a partir de dezembro de 2001).  
 
De acordo com estudos elaborados pela Administração da Escelsa, a Companhia projeta que no prazo 
máximo estabelecido, haverá insuficiência de recuperação de parte desses ativos (Perdas de Receita e 
Energia Livre), razão pela qual, por prudência, foram constituídas provisões para perdas. 
 
A administração da Escelsa e Enersul , baseada na própria legislação instituidora da RTE e, 
especialmente, nos termos do Acordo Geral do Setor Elétrico, estará envidando todas as gestões, 
preliminarmente, no plano administrativo, visando a plena recuperação dos referidos créditos. 
 
A administração da Bandeirante, com base em estimativa, considerando o prazo máximo de 
permanência da RTE, estipulado por meio da Resolução Normativa no. 001 de 2004, não espera 
futuras perdas patrimoniais 
 
Atualização monetária - conforme determinação da ANEEL, o saldo da recomposição de receita é 
remunerado pela taxa de juros equivalente à cobrada, de cada concessionária, nas operações de 
financiamento de que trata o art. 5o. da Medida Provisória no. 14, de 21 de dezembro de 2001, que em 
suma refere-se ao programa de financiamento subsidiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES, como a seguir descrito, e na ausência dessa operação financeira, deveria 
ser utilizada a SELIC. O montante homologado de Energia livre é atualizado pela taxa SELIC. 
 
Concessão de linha especial de crédito para recomposição financeira de perdas - o BNDES instituiu 
programa de financiamento destinado a suprir a insuficiência de recursos das concessionárias de 
serviços públicos de distribuição de energia (Nota 16). 
 
(b) Reajuste tarifário 
 
A ANEEL fixou em caráter provisório os reposicionamentos tarifários das Distribuidoras controladas 
diretas e indiretas, conforme previstos nos contratos de concessão. Durante o exercício de 2004, a 
ANEEL alterou os percentuais de reposicionamento em caráter definitivo para a ESCELSA e ainda em 
caráter provisório para a Bandeirante e ENERSUL. Essas alterações resultaram em redução das 
receitas na ESCELSA e Bandeirante nos montantes de R$ 56.720 mil e R$ 116.307 mil, 
respectivamente e na ENERSUL um aumento de R$ 7.624 mil, registrados no resultado consolidado 
do exercício findo em 31 de dezembro de 2004. 
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(c) Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE 
 
Os valores a receber e a pagar são relativos às transações de compra e venda de energia e encargo de 
serviço do sistema, realizados por suas controladas no âmbito da CCEE, registrados com base em 
cálculos elaborados e divulgados pelo administrador do sistema. Parte desses valores estão sujeitos a 
modificação dependendo de decisão de processos judiciais em andamento movidos por empresas do 
setor, relativos a interpretação das regras do mercado em vigor. O montante relacionado a essa 
situação é de R$ 14.710 valor a receber, líquido dos respectivos valores a pagar. 
 
(d) Conta de compensação de variação de custos da Parcela A 
 
Os contratos de concessão de distribuição de energia elétrica estabelecem, na composição das tarifas 
praticadas pelas concessionárias, valores para cada item de custos não controláveis pelas empresas, 
imputáveis à despesa operacional e integrantes da variável denominada Parcela A, da fórmula do IRT. 
De um modo geral as variações ocorridas nesses custos são repassadas às tarifas dos períodos de 
reajustes subseqüentes. O controle é efetuado por meio de conta gráfica, para registro da 
compensação de diferenças, positivas ou negativas, entre o valor de cada item de custo, desde a data 
do último reajuste tarifário e a de seu efetivo pagamento. 
 
O saldo apurado é acrescido de remuneração financeira baseada na taxa SELIC. 
 
O valor da Parcela A, que será recuperado após o final da RTE (Nota 5(a)(ii)), apurado no período de 
1

o de janeiro a 25 de outubro de 2001, computado na recomposição tarifária extraordinária, apresenta 
o saldo, em 31 de dezembro de 2004, de R$ 225.896. A Resolução ANEEL no. 1, de 12 de janeiro de 
2004, republicada em 1

o
 de junho de 2004, introduziu alteração no procedimento relativo à recuperação 

dessa Parcela A, tendo conferido a extensão do período de vigência da RTE pelo prazo necessário para 
atingir o montante homologado, com a utilização do mesmo mecanismo, ou seja, aplicação de tarifário 
extraordinário. 
 
(e) Concessionários - outros 
 
Substancialmente referente a montante a receber em decorrência da cisão parcial da Bandeirante 
realizada em 1

o
 de outubro de 2001, com transferência parcial da concessão à Companhia Piratininga de 

Força e Luz; a Bandeirante tem créditos registrados decorrentes da aplicação da proporcionalidade 
estabelecida no protocolo de cisão, no montante de R$ 41.738 (R$ 40.517 em 2003). 
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6 Tributos e contribuições sociais compensáveis 
 

 
 
7 Imposto de renda e contribuição social diferidos 
 

 

Controladora Consolidado 

   

2004 2003 2004 2003 

    

IRRF 14.889 23.377   

Imposto de renda e contribuição social 9.258 6.534 36.992 74.784   

ICMS 27.884 11.622   

INSS 567 383   

PIS e COFINS 17.320 2.620   

Outros 3.522 4.486   

  

9.258 6.534 101.174 117.272   

Consolidado

Curto prazo Longo prazo

2004 2003 2004 2003

Imposto de renda sobre prejuízos fiscais 33.590 26.771 380.687 246.148
Contribuição social sobre base negativa 12.131 8.363 129.865 85.105
Imposto de renda e contribuição social 

sobre demais adições temporárias 
7.919 13.090 73.845 88.018Imposto de renda e contribuição social sobre 

provisão para déficit previdenciário - PSAP 

1.939 2.093 23.269 27.205
Imposto de renda e contribuição social 

sobre crédito fiscal incorporado - ágio 

5.963 5.786 133.881 139.844

61.542 56.103 741.547 586.320
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(a) Os créditos fiscais poderão ser realizados até o exercício de 2014, com base em projeções 

orçamentárias aprovadas pelos Conselhos de Administração das controladas, como 
abaixo resumido. 

 

 
 
(b) Imposto de renda e contribuição social sobre provisão para déficit previdenciário - PSAP -

refere-se à parcela de benefícios excedente aos ativos relativos aos planos previdenciários do 
tipo benefício definido mantido pela Bandeirante, cuja provisão em 31 de dezembro de 2001 
foi efetuada em contrapartida ao patrimônio líquido, dedutível por ocasião dos pagamentos 
mensais, com expectativa de finalização no exercício de 2017. 

 
(c) O imposto de renda e contribuição social sobre crédito fiscal incorporado pela Bandeirante 

decorre da operação de incorporação de parcela cindida de sua ex-controladora Enerpaulo-
Energia Paulista Ltda, representada pelo ágio pago pela Enerpaulo na aquisição de ações da 
Bandeirante, que será amortizado pela curva determinada pela ANEEL entre a expectativa de 
resultados futuros e o prazo de concessão da Bandeirante, o que resulta em amortização anual 
média de R$ 6.068 até o ano de 2027. 

 
(d) As projeções orçamentárias mencionadas na Nota 7(a) indicam que há base de cálculo 

suficiente para recuperação do saldo integral dos créditos tributários no período como 
demonstrado; no entanto, quanto aos créditos relacionados ao PSAP e Ágio, mencionados nas 
Nota 7(b) e (c), estes serão realizados financeiramente até 2017 e 2027, respectivamente, em 
consonância com as normas de amortização dos valores a eles vinculados.  

 
As estimativas de realização dos créditos fiscais diferidos são periodicamente revisadas, de modo que 
eventuais alterações na perspectiva de recuperação sejam tempestivamente consideradas nas 
demonstrações financeiras. 
 
(e) No valor de exigível a longo prazo parte refere-se ao diferimento tributário das receitas 

decorrentes da RTE e energia de curto prazo das controladas. 

2006 77.085 
2007 116.648 

2008 100.686 
2009 138.049 

2010 105.589 
2011 67.567 
2012 a 2014 135.923 

741.547 
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(f)  Em decorrência das regras impostas pela Instrução CVM no. 371, de 27 de junho de 2002, 

a Escelsa deixou de realizar o registro de novos créditos, a partir de 1o. de julho de 2002, nos 
montantes de R$ 118.065 até o exercício de 2003. Em 2004, a Escelsa passou a atender as 
regras preconizadas pelos artigos 2o. e 4o. da referida instrução, fato que permitiu 
reconhecimento contábil desses créditos fiscais, com efeito positivo no resultado de 
R$ 118.065, constantes dos valores de Imposto de renda sobre prejuízos fiscais e contribuição 
social sobre base negativa. 

 
8 Partes relacionadas 
 
(a) Controladora 
 
Bandeirante Energia S.A. - refere-se a assunção e liquidação de dívida de sua controlada Bandeirante junto 
ao Tesouro Nacional, conforme contrato firmado em 27 de dezembro de 2001. A operação foi 
formalizada em instrumento de “Compra e Venda de Títulos” para pagamento a prazo à EDP Brasil S.A., 
originalmente em três parcelas, sendo a primeira com vencimento em 2 de maio de 2002, no valor de 
R$ 150.000, a segunda com vencimento em 2 de maio de 2003 no valor de R$ 150.000 e a terceira 
parcela em 2 de maio de 2004 pelo valor equivalente ao saldo remanescente a ser apurado. 
 
Em 28 de julho de 2003, foi celebrado o 3o. Termo de Aditamento ao Contrato, estabelecendo que, 
em 31 de dezembro de 2003, o saldo total remanescente (principal + encargos) tornar-se-á “novo 
principal”, o qual será pago em 24 parcelas mensais iguais e sucessivas de janeiro de 2004 a dezembro 
de 2005 e os juros incidentes sobre o “novo principal” serão pagos em quatro parcelas semestrais a 
partir de julho de 2004. 
 
As parcelas são reajustadas nas datas dos pagamentos, adotando-se como teto para os encargos do 
contrato, o menor valor entre a taxa de CDI e o custo equivalente a LIBOR + 0,875% ao ano 
acrescido da variação do IGP-M, conforme determinação da ANEEL. 
 
(b) Consolidado 
 
(i) Outras partes relacionadas - referem-se basicamente a operações de mútuo entre a Magistra 

Participações S.A. (controlada da Escelsa) com a sociedade ligada ESC90, sem prazo de 
vencimento e com as seguintes principais bases: encargos de 100% do CDI e garantia de 
notas promissórias. 

 
 (ii) Adiantamentos para futuro aumento de capital (passivo) - R$ 31.574; R$ 30.000 adiantados 

por Furnas Centrais Elétricas S.A. à Enerpeixe; R$ 1.574 adiantados pela EDP Brasil à 
Enercouto (na EDP Brasil foi constituída provisão para perdas desse valor, motivo pelo qual 
fica pendente no passivo). 

 
9 Contas a receber de Furnas 
 
Referem-se à contas a receber pela venda de 40% da participação detida pela EDP Brasil na Enerpeixe S.A., 
ocorrida em 2003. 
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A liquidação do montante de R$ 43.098, registrado no ativo circulante, ocorre mensalmente até 
setembro de 2005, sendo atualizado pela variação do IGP-M. 
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10 Contas a receber da PETROBRAS 
 
Referem-se à contas a receber pela venda de 80% da Fafen Energia S.A. ocorrida em 27 de dezembro 
de 2004, no valor total de R$ 96.000. (20% já era detido pela PETROBRAS). 
 
A liquidação do montante se dará da seguinte forma: 
 
• R$ 48.000 já liquidado em janeiro de 2005. 
• R$ 24.000 com vencimento em 27 de dezembro de 2005. 
• R$ 24.000 com vencimento em 27 de dezembro de 2006. 
 
As parcelas do preço de venda estão representadas por notas promissórias, a título de “pro solvendo”, 
emitidas pela PETROBRAS. 
 
Os valores das parcelas serão reajustados com base na variação acumulada, desde o dia 27 de 
dezembro de 2004 pelo IGP-M. 
 
A EDP Brasil nessa venda apurou uma perda de capital no valor de R$ 7.636, registrada em despesa 
não operacional, conforme demonstrada abaixo: 
 

 
 
11 Adiantamentos para futuros aumentos de capital - ativo 
 

 

Controladora Consolidado 

2004 2003 2004 2003

Couto Magalhães Energia S.A. 1.173 1.098 

Energest S.A. 3.169 1.044 

Fafen Energia S.A. 219.021

EDP Lajeado Energia S.A. 32.520 32.520 

Investco S.A. 1.478 11.267

Enerpeixe S.A. 7.226 

Enercouto S.A. 1.499 

Enercorp Serviços Corporativos Ltda. 2.065 5.663 

37.754 266.973 2.651 12.365

Valor do investimento contábil em 27 de dezembro de 2004 103.636 

Valor da venda 96.000 

Valor da perda de capital na venda 7.636 
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12 Investimentos 
 
(a) Participação societária 
 

 
 
Participação societária (continuação) 
 

  
 

2004 

Bandeirante Iven EDP Lajeado Enerpeixe 

Ações ou quotas possuídas (em milhares) 37.725.466 143.894 99.999 387.882

Participação no capital - % 
Direta 96,5 23,98 100 60
Indireta 

Capital social 254.629 322.335 100.000 448.045 

Patrimônio líquido 699.332 290.932 21.417 448.045

Lucro líquido (prejuízo) do exercício 129.817 82.856 11.112 

2004

Controlada
Controladas em conjunto

Energest Enertrade Enercorp Enercouto Investco

Ações ou quotas possuídas (em milhares) 50.084 19.133 9.490 0,999 99.529

Participação no capital - % 
Direta 100 100 75,77 99,9 
Indireta 14,63

Capital social 52.242 30.000 12.525 1 745.840

Patrimônio líquido (2.861) 49.275 6.478 1 713.954

Lucro líquido (prejuízo) do exercício (8.850) 26.210 (4.608) 6.224
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Participação societária (continuação) 
 

 
 
Participação societária (continuação) 
 

 
 
 
(i) Não consolidada. 
(ii) Investimento alienado em 27 de dezembro de 2004, conforme Nota 12(v). 
(iii) Investimento alienado em 25 de novembro de 2004, conforme Nota 12(x). 
(iv) Ajustados conforme Nota 3. 

2003

Bandeirante Iven EDP Lajeado Enerpeixe (ii) Fafen

Ações ou quotas possuídas (em milhares) 37.725.466 143.894 99.999 125.867 50.001

Participação no capital - % 
Direta 96,5 23,98 100 59 80
Indireta 

Capital social 254.629 322.335 100.000 213.333 62.501

Patrimônio líquido (iv) 658.351 208.099 10.305 213.333 (2.290)

Lucro líquido (prejuízo) do exercício (iv) 64.355 91.512 (81.523) (27.779)

2003

Controlada
Controladas em conjunto Coligada (i)

Energest Enertrade Enercorp Enercouto Investco (iii) Edinfor

Ações ou quotas possuídas (em milhares) 44.084 16.958 1.000 0,999 79.552 278

Participação no capital - % 
Direta 100 100 24,78 99,90% 10
Indireta 14,63 

Capital social 46.242 30.000 4.035 1 665.644 2.783

Patrimônio líquido  (10) 19.829 2.598 1 627.534 2.439

Lucro líquido (prejuízo) do exercício (11.776) 5.237 (4.125) (9.205) (883)
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(b) Movimentação dos investimentos 
 

 
 
Movimentação dos investimentos (continuação) 
 

 
 
Os investimentos na Fafen (equivalência patrimonial negativa de R$ 9.826) e Energest (equivalência 
patrimonial negativa de R$ 8.851) estão reduzidos a zero, devido: (i) à venda da Fafen à PETROBRAS em 27 
de dezembro de 2004 e (ii) a Energest apresentar patrimônio líquido negativo. Em função disso, a EDP Brasil 
constituiu provisão para passivo a descoberto da Energest, totalizando R$ 2.860. 

Controladora

Saldo em 31 de dezembro de 2003 635.306 49.924 10.305 125.870 19.828 644
Aumento de capital 142.910 3.237 8.490
Venda de participações  
Compra de ações 2
Ágio (deságio) na aquisição de ações 
Reversão de juros sobre capital próprio (49.317)
Amortização de ágio 
Provisão por dividendos a receber (36.373)
Resultado de equivalência patrimonial 125.274 19.877 11.112 26.210 (2.176)
Ganho (perda) de capital  (37) (2.050)

Saldo em 31 de dezembro de 2004 674.853 69.803 21.417 268.780 49.275 4.908

Enertrade EnercorpBandeirante Iven EDP Lajeado Enerpeixe

Controladora

Edinfor

Saldo em 31 de dezembro de 2003 1 244 36.078 5.957 884.157
Aumento de capital 69 154.706
Venda de participações  (313) (313)
Compra de ações 2
Ágio (deságio) na aquisição de ações 23 (2.133) (2.110)
Reversão de juros sobre capital próprio (49.317)
Amortização de ágio (1.458) (181) (1.639)
Provisão por dividendos a receber (36.373)
Resultado de equivalência patrimonial (20) 180.277
Ganho (perda) de capital  20 (2.067)

Saldo em 31 de dezembro de 2004 1 23 34.620 3.643 1.127.323

TotalÁgio Bandeirante Ágio Enerpeixe Enercouto Ágio Iven
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Movimentação dos investimentos 
 

 
 
Movimentação dos investimentos (continuação) 
 

 
 
Os investimentos na Fafen (equivalência patrimonial negativa de R$ 22.223 em 2003) e Energest 
estão reduzidos a zero, e portanto não estão incluídos acima, em função de as empresas apresentarem 
patrimônio líquido negativo em 31 de dezembro de 2003 (a Fafen também em 2002). Em função 
disso, a EDP Brasil constituiu provisão para passivo a descoberto dessas empresas, totalizando 
R$ 141.006 (R$ 29.460 em 2002). 

Controladora

Bandeirante Iven EDP Lajeado Enerpeixe Energest Enertrade Enercorp 

Saldo em 31 de dezembro de 2002 595.815 91.828 1 3.234 14.591 1.666
Aumento de capital 204.025 8.429 
Venda de participações (Nota 9) (85.331)
Compra de ações 7.175
Ágio na aquisição de ações 
Incorporação de investimentos por  
cisão de empresa ligada (Nota 2) 48.906 103 
Amortização de ágio 
Provisão por dividendos a receber (22.611)
Resultado de equivalência patrimonial 62.102 1.018 8.441 (11.776) 5.237 (1.022)
Provisão para desvalorização de ativos (89.964) 
Transferência para provisão para perdas 10 

Saldo em 31 de dezembro de 2003 635.306 49.924 10.305 125.870 19.828 644 

Controladora

Enercouto Enerpro Edinfor Ágio Bandeirante Ágio Enerpeixe Total 

Saldo em 31 de dezembro de 2002 1 100 332 37.536 745.104
Aumento de capital 212.454
Venda de participações (Nota 9) (85.331)
Compra de ações 7.175 
Ágio na aquisição de ações 5.971 5.971 
Incorporação de investimentos por  
cisão de empresa ligada (Nota 2) (103) 48.906 
Amortização de ágio -1.458 (14) (1.472)
Provisão por dividendos a receber (22.611)
Resultado de equivalência patrimonial 3 (88) 63.915
Provisão para desvalorização de ativos (89.964)
Transferência para provisão para perdas 10 

Saldo em 31 de dezembro de 2003 1 244 36.078 5.957 884.157
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As empresas EDP Investimentos Ltda., EDP 2000 Participações Ltda., 135 Participações S.A. e 
Calibre Participações S.A., incorporadas pela EDP Brasil S.A. no processo de reestruturação societária 
em 2003 (Nota 2(a)), tiveram suas variações patrimoniais de 1o. de outubro a 31 de dezembro de 
2003 reconhecidas no resultado de equivalência patrimonial negativa de R$ 1.294, com isso 
totalizando R$ 40.398 de resultado de equivalência patrimonial. 
 

 
 
As demonstrações financeiras das empresas controladas e controladas em conjunto foram 
revisadas/auditadas por auditores independentes. 
 

 
 
As demonstrações financeiras das empresas controladas e controladas em conjunto foram 
revisadas/auditadas por auditores independentes. 
 
(i) Bandeirante Energia S.A. 
 

Ágio 

Deságio Outros 

Edinfor Bandeirante Iven Magistra Enerpeixe Investco Escelsa investimentos Total 

Saldo em 31 de dezembro de 2003 244 36.078 359.352 5.956 7.511 (2.387) 5.558 412.312

Acréscimo de ágio (deságio) durante 2004 23 (2.133) 10.442 8.332

Aumento de capital 69 69

Ganho de capital por alienação 20 20

Venda de participação  (313) (313)
Ajuste de ágio 3.277 3.277 

Outros investimentos 4.161 4.161 

Amortização de ágio (1.458) (14.460) (181) (261) (16.360) 
Resultado de equivalência patrimonial (20) 

Saldo em 31 de dezembro de 2004 34.620 23 348.169 3.642 17.692 (2.387) 9.719 411.478 

Consolidado

(20 

Ágio

Deságio Outros

Edinfor Enerpro Bandeirante Magistra Enerpeixe Investco Escelsa investimentos Total

Saldo em 31 de dezembro de 2002 332 100 37.536 6.561 2.832 47.361
Acréscimo de ágio durante 2003 5.970 1.023 6.993
Ágio/deságio por consolidação da Escelsa 359.352 (2.387) 356.965
Investimento audiovisual efetuado na EDP Lajeado 55 55
Acréscimo de investimento por consolidação Escelsa 2.671 2.671
Incorporação pela Energest em 30 de dezembro de 2002 (103) (103)

Amortização de ágio (1.458) (14) (73) (1.545)

Resultado de equivalência patrimonial (88) 3 (85)

Saldo em 31 de dezembro de 2003 244 36.078 359.352 5.956 7.511 (2.387) 5.558 412.312

Consolidado
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Companhia de capital aberto que tem por objeto social a prestação de serviços públicos de 
distribuição energia elétrica, pelo prazo de 30 anos, a partir de 23 de outubro de 1998, conforme 
contrato de concessão. 
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Em outubro de 2003, a Bandeirante reavaliou os aspectos relacionados ao momento de incidência 
tributária sobre as receitas registradas nos exercícios de 2001 e 2002 no âmbito da Recomposição 
Tarifária Extraordinária, passando a reconhecer a exigibilidade da tributação quando do efetivo 
ressarcimento desses valores, suportada pelo Parecer COSIT 26/2002.  
 
Nesse contexto, a correspondente exigibilidade futura foi registrada no passivo circulante e no 
exigível a longo prazo, de acordo com a expectativa de ressarcimento desses valores, iniciada em 
janeiro de 2002, sendo que os tributos anteriormente recolhidos foram transformados em créditos 
fiscais, com atualização pela taxa Selic, cuja compensação ocorreu entre outubro de 2003 e março de 
2004, com saldo remanescente de R$ 52.513 ao final do exercício de 2003, incluído no ativo 
circulante na rubrica Tributos e Contribuições Sociais Compensáveis. Na ocasião, também foram 
reconhecidos os créditos fiscais diferidos sobre a recomposição de prejuízos fiscais e base negativa de 
contribuição social, no montante de R$ 32.042. 
 
Em dezembro de 2004, contudo, verificou-se que a contabilização da provisão para o imposto de 
renda e da contribuição social do exercício de 2003 foi involuntariamente efetuada por valor diverso 
do adequado, tendo em vista os cálculos e dados básicos à época, sendo necessária sua 
complementação pelo montante de R$ 34.301 (efeito de R$ 33.100 na controladora e consolidado). 
Por não se referir a ajustes de provisões ou avaliação de riscos estimados ou, ainda, insuficiência de 
informações existentes à época de sua constituição, essa complementação foi registrada em 2004 a 
débito da conta de lucros acumulados, diretamente no patrimônio líquido. 
 
Em 31 de dezembro de 2004, o ativo da Bandeirante é composto basicamente pelo contas a receber de 
consumidores e concessionários de R$ 1.044.781, por créditos tributários diferidos ativos sobre 
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social de R$ 386.008 e pelo imobilizado de 
R$ 855.444, que somados representam aproximadamente 94% do saldo do ativo da companhia. 
 
O passivo é composto por R$ 284.421 de contas a pagar a fornecedores, principalmente de energia 
elétrica, R$ 798.613 de empréstimos e financiamentos (dos quais R$ 485.923 registrados no exigível 
a longo prazo) e R$ 93.364 referentes a impostos e contribuições, que somados representam 
aproximadamente 68% do saldo de passivo da companhia. 
 
Em dezembro de 2004 a Bandeirante efetuou apuração de dividendos que incluíram Juros sobre 
Capitais Próprios - JSCP e dividendos intermediários que foram pagos dentro do próprio mês. 
 
A EDP Brasil recebeu dessa operação o valor de R$ 67.521 e deverá receber ao longo do ano de 2005 
R$ 18.169. 
 
(ii) Iven S.A. 
 
Constituída em 30 de março de 1994, é uma sociedade de capital aberto, que tem por objetivo a 
participação no capital de outras sociedades e a prestação de serviços nas áreas referentes às questões 
econômicas e mercadológicas. 
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Participa com 52,27% do capital social da Escelsa, também sociedade anônima de capital aberto que 
atua, principalmente, na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Estado do Espírito 
Santo, e foi adquirida em leilão de privatização em 11 de julho de 1995. 
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Em 31 de dezembro de 2004, aproximadamente 67% dos seus ativos consolidados com Escelsa são 
compostos por contas a receber de consumidores e concessionários, R$ 630.358, imobilizado, 
R$ 1.558.419 e investimentos, R$ 354.995. 
 
Aproximadamente 77% do seu passivo consolidado são compostos por R$ 247.435 de contas a pagar 
a fornecedores e R$ 2.174.810 de empréstimos e financiamentos (dos quais R$ 1.668.474 registrados 
no exigível a longo prazo). 
 
Em função da reestruturação societária descrita na Nota 2(a), a EDP Brasil passou a deter 69,55% 
das ações ordinárias da sociedade (23,98% do capital total). 
 
A Iven tem o controle indireto da Enersul, por meio da Magistra Participações S.A., a qual possui ágio 
no montante de R$ 348.169. Esse ágio, decorrente do excesso do preço de compra em relação ao 
valor patrimonial da Enersul, adquirida em 25 de novembro de 1997, está fundamentado em 
rentabilidade futura da empresa em virtude do prazo de concessão da Enersul (30 anos) e está sendo 
amortizado proporcionalmente ao seu resultado, a partir de 1o. de janeiro de 1998. 
 
(iii) EDP Lajeado Energia S.A. 
 
Foi constituída em 26 de outubro de 1999 e tem como principal objeto social a geração e a 
comercialização de energia elétrica de qualquer origem e natureza, atividade essa exercida pela 
locação das instalações hidrelétricas de sua controlada em conjunto a Investco S.A., e cuja energia 
elétrica é repassada para comercialização por meio da Enertrade. 
 
A Enertrade tem diversos contratos de fornecimento com empresas do Grupo, distribuidoras de 
energia elétrica, cujos preços foram determinados em consonância com as regras sobre o Valor 
Normativo, aplicável aos contratos à época em que foram celebrados e submetidos a registro na 
ANEEL. Contudo, quando do processo de reajuste tarifário das concessionárias, o órgão regulador 
manifestou discordância em relação aos preços pactuados, autorizando repasse às tarifas por valores 
inferiores aos contratados. 
 
A Enertrade está buscando na justiça a preservação dos contratos pelos valores originalmente 
contratados. 
 
Adicionalmente, o capital social da Investco é composto por ações ordinárias e preferenciais, sendo 
essas últimas, especificamente as de “Classe R”, resgatáveis. Tais ações serão resgatadas 
gradativamente, até dezembro de 2007, atualizadas pelo IGP-M e com juros de 12% ao ano. 
 
Por não apresentar reservas de lucros ou de capital exigidas pela legislação brasileira para a efetivação 
do resgate, a Investco ainda não efetuou os resgates parciais previstos para 30 de dezembro de 2003 e 
2004, sendo que sua administração está em processo de negociação com a Eletrobrás para definição 
da melhor forma de efetuar a operação.  
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Enquanto em curso essa negociação e com base na opinião de seus consultores jurídicos e também 
daqueles da Investco quanto à impossibilidade societária da efetivação do resgate das ações pela 
Investco, a EDP Lajeado reconheceu contabilmente no passivo circulante em dezembro de 2003 
R$ 41.099 referente a sua parte no resgate previsto inicialmente para 30 de dezembro de 2003. Em 
dezembro de 2004 reconheceu a correção monetária com base no IGP-M e juros de 12% a.a. da 
primeira parcela de dezembro de 2003, previsto em contrato, ficando registrado o valor de 
R$ 51.748. Em conseqüência do vencimento da 2ª parcela em dezembro de 2004, reconheceu mais 
um montante de igual valor. Dessa forma a mesma tem reconhecido em seu passivo circulante em 
dezembro de 2004, o valor de R$ 103.496, tendo ativo realizável a longo prazo de mesmo montante 
em função das ações serem recebidas. Assim, a administração, ainda baseada na opinião de seus 
consultores, entende que nenhum outro registro se faz necessário para o adequado cumprimento das 
obrigações da Companhia. 
 
Em função desses dois assuntos, a administração da EDP Brasil em dezembro de 2003 procedeu a 
estudos sobre o novo valor de recuperação dos investimentos efetuados na Investco por meio da 
EDP Lajeado (pelo método do fluxo de caixa descontado a valor presente, incluindo todos os 
compromissos mensuráveis e conhecidos), e determinou a constituição de provisão para imparidade 
de ativos no montante de R$ 89.964, que foram registrados como despesa não operacional, e no 
consolidado a crédito de redução do ativo imobilizado (provisão para desvalorização de ativos) e na 
controladora a crédito de investimentos. Esses estudos foram novamente reavaliados em dezembro de 
2004 e concluiu-se não ser necessário ajuste de tal provisão. Anualmente essa provisão será 
reavaliada, por meio de estudos atualizados. 
 
Os principais saldos patrimoniais consolidados da companhia com a Investco, em 31 de dezembro de 
2004, eram: ativo referente a provisão da Eletrobrás mencionada acima no valor de R$ 103.496, 
investimentos - R$ 19.904, adiantamentos para futuro aumento de capital na Investco - R$ 1.478 e 
imobilizado - R$ 123.182, representando aproximadamente 88% dos ativos da companhia; contas a 
pagar à Eletrobrás - R$ 103.496, empréstimos e financiamentos - R$ 110.306 e adiantamentos para 
futuro aumento de capital da EDP Brasil - R$ 32.520, correspondentes a aproximadamente 95% do 
total do seu passivo. Em garantia dos referidos empréstimos e financiamentos da Investco foram 
dadas caução de ações ordinárias de emissão da própria Investco, suas receitas, bens e fianças de seus 
acionistas, sendo, em alguns casos, garantias solidárias. 
 
(iv) Enerpeixe S.A. 
 
Constituída em 2 de maio de 2001, atualmente em fase pré-operacional, tem por objetivo a 
construção e exploração da Usina Hidrelétrica Peixe Angical, localizada no Rio Tocantins nos 
municípios de Peixe e São Salvador, Estado do Tocantins, e do Sistema de Transmissão Associado. 
 
A Enerpeixe obteve anuência da ANEEL, através da Resolução no. 706, de 24 de dezembro de 2003, 
para a operação de transferência de 40% das ações ordinárias que compõem o seu capital social, 
detidas pela acionista EDP Brasil S.A., para Furnas Centrais Elétricas S.A., permanecendo com a 
EDP Brasil S.A. o controle acionário da companhia. 
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Em dezembro de 2003 e março de 2004 a EDP Brasil adquiriu do Grupo Rede 4,36% das ações da 
Enerpeixe, gerando um ágio líquido nessas operações de R$ 3.837, que está sendo amortizado pelo 
prazo remanescente da concessão da Enerpeixe. 
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Em 4 de fevereiro de 2004, através de assinatura do “Instrumento particular de compra e venda de 
ações”, entre Furnas Centrais Elétricas S.A. e EDP Brasil S.A., esta vendeu 85.333.375 ações 
nominativas à Furnas, correspondentes a 40% do capital social votante da Enerpeixe, permanecendo 
assim com 60% de participação. 
 
O custo da obra, em 31 de dezembro de 2004, totaliza R$ 946.626, correspondente a 
aproximadamente 97% do ativo da companhia, sendo o passivo composto por adiantamentos para 
futuro aumento de capital, no montante de R$ 30.000, e empréstimos e financiamentos - R$ 479.631, 
que representam 97% do passivo total. 
 
As operações estão previstas para terem início em maio de 2006.  
 
(v) Fafen Energia S.A. 
 
A companhia foi constituída em 9 de fevereiro de 2001 e tem como objetivo a implementação e a 
exploração comercial de uma central termelétrica mediante processo de cogeração, localizada no 
Município de Camaçari, Estado da Bahia, para transformação de gás e água desmineralizada em 
energia elétrica e térmica destinadas à fábrica de fertilizante nitrogenado da companhia Petróleo 
Brasileiro S.A. - Petrobras, bem como para comercialização de excedentes junto a terceiros. 
 
Em 31 de dezembro de 2003, os principais valores patrimoniais eram os seguintes: imobilizado - 
R$ 127.717, que representa aproximadamente 90% do ativo da companhia; adiantamentos para 
futuro aumento de capital - R$ 273.835 representam 78% do passivo da companhia. 
 
Em 2003 a ANEEL determinou novas condições de venda da energia gerada pela termelétrica da 
Fafen, particularmente no que se refere aos preços de comercialização (utilização do Valor Normativo 
Competitivo ou invés do Valor Normativo Térmico). Ao persistirem essas novas condições 
de comercialização, o valor recuperável dos investimentos efetuados na usina poderá ser inferior ao 
valor contabilizado. 
 
Estudos efetuados pela administração da EDP Brasil, considerando o fluxo de caixa do 
empreendimento descontado a valor presente, indicaram uma imparidade de R$ 173.955. Como a 
Fafen não incluiu em suas demonstrações financeiras provisão para tal fato, por medida de prudência 
a administração da EDP Brasil determinou a constituição de provisão por esse montante na 
controladora e no consolidado (R$ 139.164, referente a 80% da participação da EDP Brasil na 
Fafen), a qual foi registrada como despesa não operacional, a crédito de investimento (controladora) e 
de imobilizado (provisão para desvalorização de ativos, no consolidado). 
 
Conforme mencionado na Nota 10, a EDP Brasil vendeu sua participação da Fafen à PETROBRAS 
em 27 de dezembro de 2004. 
 
(vi) Energest S.A. 
 
A companhia foi constituída em 7 de agosto de 2000 e tem como objetivo a participação em outras 
sociedades, em negócios e empreendimentos do setor energético. 
 

E-84



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Legislação Societária 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/2004 
  
 

99999-9 EDP BRASIL S.A.                          03.983.431/0001-03 
 

11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS 
 
Em 31 de dezembro de 2004, os principais valores constantes no ativo circulante são os seguintes: 
tributos e contribuições sociais - R$ 1.589 e créditos a receber - R$ 900, montantes que correspondem 
a 80% do seu ativo. 
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(vii) Enertrade Comercializadora de Energia S.A. 
 
Constituída em 1o. de novembro de 2000, tem como principal objetivo a comercialização de 
energia elétrica. 
 
A Enertrade possui em 31 de dezembro de 2004, disponibilidades de R$ 16.150, contas a receber no 
montante de R$ 59.514 referente a venda de energia amparado por contratos bilaterais e no âmbito 
da CCEE, sendo que tais valores somados representam 91% do total do seu ativo. Os principais 
valores do seu passivo estão representados pelos tributos e contribuições sociais a recolher, no 
montante de R$ 5.827, além da obrigação contraída pelo custo da venda acima mencionada, no 
montante de R$ 22.833, que somados equivalem a 88% do seu passivo. O resultado da companhia 
foi gerado, basicamente, pelas operações de intermediações de compra e venda de energia durante o 
exercício de 2004. 
 
(viii) Enercorp Serviços Corporativos Ltda. 
 
Constituída em 28 de fevereiro de 1997, tem como objeto social a prestação de serviços de 
representações por conta de terceiros, de intermediações, bem como de serviços técnicos de assessoria, 
consultoria, planejamento, projetos de construção e operação de empreendimentos na área energética, 
de águas e saneamento e de telecomunicações, pesquisa de mercado e toda atividade conexa e, ainda, 
participação em negócios, associações, consórcios e no capital social de outras sociedades, bem como, 
gestão empresarial e administração de participações societárias em outras empresas e 
empreendimentos, e gestão de negócios, visando o desenvolvimento das relações negociais entre Brasil 
e Portugal. 
 
A EDP Brasil por meio de aporte de capital em agosto de 2004 passou a participar na empresa 
com 75,77%. 
 
O ativo da empresa é formado, em 31 de dezembro de 2004, basicamente por tributos e contribuições 
compensáveis de R$ 1.047 e ativo diferido de R$ 7.045, que somados representam aproximadamente 
94% do ativo. Em contrapartida, no passivo estão registrados adiantamentos para futuros aumentos 
de capital da EDP Brasil no valor de R$ 2.065 que representam 96% do passivo. 
 
(ix) Enercouto S.A. 
 
Foi constituída em 18 de setembro de 2001 e tem como principal objeto social a geração e a 
comercialização de energia elétrica. Atualmente participa em 49% na Usina Hidrelétrica Couto 
Magalhães, em fase pré-operacional. 
 
O ativo da empresa é formado em 31 de dezembro de 2004, basicamente por adiantamento para 
futuro aumento de capital na Usina Couto Magalhães no valor de R$ 1.173, e por ativo diferido no 
valor de R$ 355, que somados representam aproximadamente 97% do saldo do ativo da empresa. Em 
contrapartida a empresa detém no passivo um adiantamento para futuro aumento de capital da EDP 
Brasil no valor de R$ 1.574. 
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(x) Edinfor Soluções em Informática Ltda. 
 
Foi constituída em 29 de janeiro de 1999 e tem como objetivo principal, a exploração de sistemas 
tecnológicos, especialmente de informática, projeto, implementação e operação de rede de dados, o 
desenvolvimento de programas (softwares) e sistemas de informação com recursos de informática; 
consultoria e assistência técnica, nas áreas de gestão e organização e formação e treinamento profissional. 
 
Presentemente a empresa presta diversos serviços de terceirização e/ou de suporte às atividades de 
informática das empresas do Grupo EDP, bem como a outras empresas fora do Grupo. 
 
Mais de 90% do ativo da empresa era formado em 31 de dezembro de 2003, basicamente, por contas 
a receber de clientes de R$ 11.298, por estoques destinados à locação (equipamentos de informática), 
de R$ 43.029 e por imobilizado de R$ 2.979. Em contrapartida, a empresa detém passivos 
relacionados a financiamentos de R$ 46.273, e fornecedores de R$ 10.437, que somados, representam 
aproximadamente 95% do seu passivo. 
 
Em 25 de novembro de 2004, mediante instrumento particular de compra e venda de quotas, foram 
transferidas as ações ora detidas pela EDP Brasil na Edinfor Soluções Informáticas Ltda., para a 
Edinfor Sistemas Informáticos S.A. referente à venda da participação societária que a EDP detinha. 
 
A Edinfor Sistemas Informáticos S.A. pagará a EDP Brasil o valor de R$ 312,5 em parcela única num 
prazo de 60 dias da data da venda, e apurou nessa venda um ganho de capital no valor de R$ 20, 
registrada em receita não operacional. 
 
(xi) Investco S.A. 
 
Constituída em 31 de maio de 1995, é uma companhia com o objetivo principal de estudar, planejar, 
projetar, construir e explorar sistemas de produção, transmissão, transformação, distribuição e 
comércio de energia elétrica, especificamente por meio da construção e exploração da Usina Luís 
Eduardo Magalhães, localizada nos municípios de Lajeado e Miracema do Tocantins, no Estado de 
Tocantins, e do Sistema de Transmissão Associado. O início das operações comerciais ocorreu em 
dezembro de 2001. 
 
Os principais saldos patrimoniais da Investco em 31 de dezembro de 2004, são: imobilizado - 
R$ 1.456.910, representando aproximadamente 97% do ativo e empréstimos e financiamentos de 
R$ 753.965, representando 96% do passivo, e patrimônio líquido de R$ 713.954. 
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13 Imobilizado 
 

 
 
Depreciação: as taxas de depreciação de bens reversíveis à União, substancialmente aqueles relativos 
às concessões da Bandeirante, Iven e Investco, foram fixadas pelo poder concedente, por resoluções da 
ANEEL. A taxa média global para o ano de 2004 é de aproximadamente 5%. As taxas aplicáveis às 
demais empresas não afetam significativamente essa média. 

Controladora Consolidado

2004 2003 2004 2003

Imobilizado em serviço 
Geração 490.059 552.318
Transmissão 23.661 18.247
Distribuição 3.779.639 3.591.685
Comercialização 70.221 13.631
Administração 3.791 3.032 311.377 291.248
(-) Depreciação e amortização acumulada 
Geração (139.109) (132.212)
Transmissã (6.849) (7.669)
Distribuição (1.670.027) (1.536.927)
Comercialização (15.614) (6.697)
Administração (1.123) (557) (163.713) (147.860)

Subtotal 2.668 2.475 2.679.645 2.635.764

Imobilizado em curso 
Geração 1.029.533 531.593
Transmissão 244
Distribuição 221.497 202.806
Comercialização (605) 43.174
Administração 25.571 28.102
Provisão para desvalorização de ativos 

(Notas 1 2 (iii) e (v)) (89.964) (263.920)

Subtotal 1.186.276 541.755

Atividades não vinculadas 
Ágio na incorporação de sociedade 

controladora (Nota 7(c) ) 460.584 460.584
Provisão para perda de ágio (460.584) (460.584)
Amorti zação acumulada do ágio (47.855) (32.255)
Amortização da provisão para perda de ágio 47.855 32.255

Subtotal 

Obrigações vinculadas à concessão (378.265) (337.386)

2.668 2.475 3.487.656 2.840. 133

E-88



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Legislação Societária 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/2004 
  
 

99999-9 EDP BRASIL S.A.                          03.983.431/0001-03 
 

11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS 
 
 
As obrigações vinculadas à concessão, demonstradas como retificadoras do imobilizado, referem-se, 
principalmente, a recursos recebidos de consumidores pela Bandeirante e pela Iven, destinados à 
execução de empreendimentos relacionados ao fornecimento de energia elétrica, cuja utilização e 
destino se subordinam a determinações da ANEEL. 
 
De acordo com os artigos 63 e 64 do Decreto no. 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, os bens e 
instalações utilizados na produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica são 
vinculados a esses serviços, não podendo ser retirados, alienados, cedidos ou dados em garantia 
hipotecária sem a prévia e expressa autorização do Órgão Regulador. A Resolução ANEEL no. 20, de 
3 de fevereiro de 1999, regulamenta a desvinculação de bens das concessões do Serviço Público de 
Energia Elétrica, concedendo autorização prévia para desvinculação de bens inservíveis à concessão, 
quando destinados à alienação, determinando ainda que o produto da alienação seja depositado em 
conta bancária vinculada, para aplicação na concessão. 
 
 
14 Fornecedores 
 

 
 
Suprimento de energia elétrica - os valores de curto prazo referem-se, principalmente, ao contas a 
pagar pela compra de energia elétrica das geradoras; os valores de longo prazo referem-se aos 
montantes de energia livre que serão repassados às geradoras (Nota 5). 
 
15 Impostos e contribuições sociais 
 

Controladora Consolidado

Curto prazo Curto prazo Longo prazo

2004 2003 2004 2003 2004 2003

Suprimento de energia elétrica 271.531 321.891 127.112 172.002
Encargos de uso da rede elétrica 51.062 25.268
Encargos de serviço do sistema 48.723 997
Material e serviços 3.844 447 43.975 81.851

3.844 447 415.291 430.007 127.112 172.002
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Controladora Consolidado

2004 2003 2004 2003

ICMS 114.560 93.754

Imposto de renda e contribuição social 30.697 42.355

PIS e COFINS 4.232 122 47.789 32.730

Outros 541 216 12.364 7.158

4.773 338 205.410 175.997
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16 Empréstimos e financiamentos e encargos de dívidas 
 
(a) Moeda estrangeira - composição 
 

 
 
(*) Financiamento com proteção cambial através de “swap”. 
 
(b) Moeda nacional – composição 
 

 
 
(c) Moeda estrangeira (BNDES - cesta de moedas; demais, dólares norte-americanos) 
 
(i) Sênior notes - bônus emitidos no exterior pela Escelsa, no total equivalente a US$ 430.958 mil, 

com vencimento único em 2007, com incidência de juros de 10% ao ano, pagos 
semestralmente. 

 
A EDP - Electricidade de Portugal S.A. detém US$ 357.371 mil dessas notas, equivalente a 
cerca de 83% do total. Em decorrência disso, os principais “covenants”, inicialmente 
existentes, foram removidos. 

Controladora Consolidado

2004 2003 2004 2003

Encargos Principal Principal Encargos Principal Encargos Principal

Curto Curto Curto Curto Longo Curto Longo Curto Curto Longo
prazo prazo prazo prazo prazo prazo prazo prazo prazo prazo

Sênior notes 52.431 1.143.935 57.068 1.245.124
BNDES  322 19.349 58.269 517 11.847 30.426
European Invest Bank 126 7.818 20.125 152 8.510 30.416
Secretaria do Tesouro Nacional – STN - DMLP 336 2.956 30.791 400 3.218 36.732
BBA FMO (*) 194 5.567 3.807 331 5.383 8.124
Itaú (*) 950 44.608
Credit Suisse First Boston S.A. (*) 11 53.088
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento (*) 1.979 265.440 
Santander (*) 41 37 28.331 29.226 
BBV – Bradesco (*) 805 7.502 88 7.529 6.902
Bradesco (*) 587 19.839
Unibanco 166 36 7.933 1.986 4.557 16.322
Banco Safra - Resolução no. 2.770/00 (*) 121 20.224
Citibank, N.A. (*) 247 31.401 34.178 247 31.401 173 34.178
Banco Itaú BBA S.A. (*) 310 7.786 3.185 576 8.475 11.942

Subtotal 247 31.401 34.178 57.918 73 216.339 1.556.764 64.570 135.525 1.369.666

Consolidado

2004 2003 2004 2003

Encargos Principal Principal Encargos Principal Encargos Principal

Curto Curto Curto Curto Longo Curto Longo Curto Curto Longo
prazo prazo prazo prazo prazo prazo prazo prazo prazo prazo

Eletrobrás 186 10.376 53.459 248 15.956 44.355
Citibank S.A. 2.147 110.380 113.860 2.147 110.380 1.886 113.860
Debêntures 681 1.425 5.238 40.925 5.911 45.356
BBVA 46.931
BNDES  947 24.711 74.733 592.868 1.498 103.619 224.382
Banco Pactual 75.681 90.544
Banco Fibra S.A 54 2.418
Banco da Amazônia S.A 706 2.145 12.151 2.765 14.909
Banco Safra 23 19.828
BNDES -  Recomposição Tarifária Extraordinária 1.723 100.895 295.538 2.350 87.816 407.812
BNDES - CVA  1.231 84.793 62.425
Banco do Brasil 277 11.699 26.389 572 400 29.722
Bradesco 21.480 1.136
Fundação Enersul 203 3.999 13.960 116 2.957 16.707
Contas garantidas 233 30.228 904 85.583
Notas promissórias 9.738 180.000
Outros 292 163 1.289 274 2.750 1.223

Subtotal 2.147 110.380 113.860 8.703 26.136 554.056 1.145.935 17.586 693.297 784.466

2.394 141.781 148.038 66.621 26.209 770.395 2.702.699 82.156 828.822 2.154.132

Controladora
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(ii) BNDES - amortizações mensais de principal e encargos, sendo o vencimento final em julho de 

2012. Os encargos consideram UMBNDES ou TJLP, acrescidos de “spread” médio de 3,5%. 
As garantias são contas vinculadas de recebíveis e caução de ações da Enersul. 

 
(iii) European Invest Bank e STN - amortizações semestrais, sendo o vencimento final em abril 

de 2024. Encargos atrelados à LIBOR acrescido de “spread” médio de 5%. As garantias são: 
débito em conta, por recebíveis, pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, parte em 
caução em dinheiro e notas promissórias. 

 
(iv) BBA, BBV, Bradesco e Unibanco - financiamentos com vencimento final em setembro de 2007. 

Encargos entre 7% e 11% ao ano e garantidos por notas promissórias. 
 
(v) Citibank, N.A. - financiamento repactuado em outubro de 2004 para vencimento final em 

abril de 2005, com juros de 4,49% ao ano, garantido por notas promissórias. 
 
(vii) Banco Itaú BBA S.A. - financiamento tomado pela Bandeirante, com vencimentos semestrais 

de principal e encargos, sendo o final a ocorrer em março de 2006, com juros de 9,5% ao 
ano, garantido com notas promissórias e que estabelece ainda “covenants”, integralmente 
atendidos, cujo descumprimento resultaria em aumento da taxa de juros e antecipação do 
vencimento do contrato. 

 
(viii) Credit Suisse First Boston S.A. - Resolução no. 2.770/00 - Financiamento tomado pela 

Bandeirante, composto por dois contratos, ambos firmados em 9 de março de 2004, no valor 
total de US$ 36 milhões, sendo: (a) contrato de US$20 milhões, com principal e juros a vencer 
em 28 de dezembro de 2005, remunerado com juros de 2,5% ao ano; e (b) contrato de 
US$ 16 milhões, remunerado com juros de 2,5% ao ano, liquidado em 9 de junho de 2004. 
Os contratos são garantidos por notas promissórias.  

 
(ix)  BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento - contrato de financiamento externo 

firmado pela Bandeirante, com participação de consórcio de bancos brasileiros, portugueses e 
espanhóis, firmado em 5 de março de 2004, no montante de US$ 100 milhões, integralmente 
liberado em 2004, com carência de dois anos para início de pagamento do principal e com 
vencimento final em até oito anos. Em 2004 foram liberados os seguintes valores: 

 

• Tranche “a” - US$ 38,9 milhões, com o principal vencível trimestralmente no período 
de 15 de maio de 2006 a 15 de fevereiro de 2012, remunerado por juros calculados 
pela taxa LIBOR acrescida de 4,375% ao ano, vencíveis trimestralmente a partir de 
15 de maio de 2004. 

 

• Tranche “b” - US$ 61,1 milhões, com o principal vencível trimestralmente no período 
de 15 de maio de 2006 a 15 de fevereiro de 2009, remunerado por juros calculados 
pela taxa LIBOR acrescida de 4% ao ano, vencíveis trimestralmente a partir de 15 de 
maio de 2004. 

 
Este financiamento é destinado a projetos de investimento, com garantia nos recebíveis da 
Bandeirante pelo fornecimento de energia elétrica, com estabelecimento de “covenants”, 
integralmente atendidos até o momento, cujo descumprimento poderia resultar, parcial ou 
integralmente, em até a antecipação do vencimento do contrato.  
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(x) Banco Santander Brasil S.A. - Resolução no. 2.770/00 - Contrato de US$11 milhões, tomado 

pela Bandeirante , firmado em 20 de dezembro de 2004, com juros de 4,15% ao ano e 
garantido com nota promissória, com vencimento de principal e encargos em uma única 
parcela em 11 de dezembro de 2006.  

 
(xi) Banco Santander Brasil S.A. - Resolução no. 2.770/00 - Contrato de US$ 10,2 milhões, 

tomado pela Enersul, firmado em dezembro de 2004, com juros flutuante de 2,4% a 4,05% 
ao ano, com vencimento de principal e encargos em uma única parcela em dezembro de 2005. 

 
(d) Moeda nacional 
 
(i) Eletrobrás - financiamentos com amortizações mensais, com taxas de juros médias de 7% ao 

ano, vencimento final em maio de 2022, tendo como garantia contas vinculadas de recebíveis. 
 
(ii) BNDES - encargos vinculados a TJLP acrescidos de “spread” médio de 4%, tendo como 

garantias contas vinculadas de recebíveis. 
 
(iii) Citibank S.A. - durante o exercício de 2003 esse financiamento foi transferido da Fafen para a 

EDP Brasil. Em novembro de 2004 teve seu vencimento repactuado para maio de 2005. Sobre 
o principal incide encargo financeiro de 107,5% do CDI. 

 
(iv) Debêntures - séries de debêntures emitidas pela Investco durante os anos de 2002 e de 2003, 

tendo as seguintes principais características: (i) emissão de 2002 - encargos calculados com 
base na variação do IGP-M, acrescido de juros de 12,8% ao ano, vencimento em novembro 
de 2011 (durante 2002 os encargos até então calculados, foram capitalizados ao principal e 
estão sendo amortizados em parcelas mensais a partir de novembro de 2003, até 2011); 
(ii) emissão de 2003 - conversíveis em ações preferenciais, com vencimento para novembro de 
2011, juros de TJLP acrescido de “spread” de 4% ao ano. As duas séries possuem fiança dos 
acionistas como garantia.  

 
(v) BNDES - recomposição tarifária extraordinária - contratos firmados em 2002, em 

consonância com o Acordo Geral do Setor Elétrico e Lei no. 10.438/02. Sobre o valor do 
principal incide juros à taxa de 1% ao ano, acima da taxa média ajustada da SELIC, ambos 
pagos mensalmente a partir de março de 2002 e com vencimento final em junho de 2007, 
com garantia em conta bancária através de vinculação de parte do faturamento mensal. 

 
(vi) BNDES - CVA - contratos firmados em consonância com o Programa Emergencial e 

Excepcional de Apoio às concessionárias de Serviços Públicos de Distribuição de Energia 
Elétrica conforme Lei no. 10.762/03. Destina-se a suprir a insuficiência de recursos 
decorrente do adiamento da aplicação dos mecanismos de compensação das variações dos 
itens da Parcela A, para os reajustes e revisões tarifárias anuais, referentes ao período 
compreendido entre 8 de abril de 2003 e 7 de abril de 2004. 

 
(vii) Contas garantidas - referem-se a empréstimos obtidos junto a diversas instituições financeiras 

nacionais, para cobertura do fluxo de caixa operacional, com taxa de juros média de 108% 
do CDI, garantidos por notas promissórias. 
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(e) Programa de amortização do principal e juros de longo prazo 
 

 
 
17 Provisões para contingências (curto e longo prazos) 
 

 
 
(a) Trabalhistas - referem-se a ações ajuizadas substancialmente contra a Bandeirante, Escelsa e 

Enersul, questionando, entre outros, pagamentos de horas extras, adicionais de periculosidade 
e reintegração. 

 
(b) Cíveis - referem-se a pedido de restituição dos valores pagos a título de majoração tarifária 

em decorrência da aplicação das Portarias DNAEE no. 38, de 27 de fevereiro de 1986 e 
no. 45, de 4 de março de 1986 - Plano Cruzado, que vigoraram de março a novembro 
daquele ano. 

  2004
      
  Moeda Moeda    
  nacional estrangeira    Total
          
2006  327.834  107.341    435.175  
2007  203.420  1.265.508    1.468.928  
2008  110.794  86.140    196.934  
2009  81.747  34.406    116.153  
2010  78.718  20.268    98.986  
2011  88.361  19.820    108.181  
2012  64.410  6.098    70.508  
Após 2013 216.787  17.256    234.043  
          
  1.172.071  1.556.837    2.728.908  
  

2004 2003

Passivo Ativo Passivo Ativo

Depósitos Provisão no 
exercício 

Depósitos
Saldo judiciais/ Saldo judiciais/

acumulado consignação acumulado consignação

Trabalhistas (1.309) 31.489 23.745 8.028 32.798 17.241
Cíveis 4.968 52.204 18.507 (5.119) 47.236 18.015
Fiscais 26.940 228.577 140.166 51.393 201.637 111.267
Outros 9.801 9.801 3.760 6.303

40.400 322.071 186.178 54.302 281.671 152.826

Provisão no 
exercício 
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(c) Fiscais - referem-se basicamente: 
 

• COFINS - a Bandeirante questiona judicialmente as alterações na COFINS advindas da 
Lei no. 9.718, de 27 de novembro de 1998. Em 1o. de julho de 1999, obteve liminar 
possibilitando o recolhimento desse tributo, até o mês de dezembro de 1999, na forma 
da legislação anterior, ou seja, 2% sobre o faturamento, com efeitos retroativos a 1o. de 
fevereiro de 1999. Porém, atendendo às normas contábeis, o diferencial de base e 
adicional de 1% é contabilizado até o desfecho da decisão judicial. 

 
• FINSOCIAL - a Escelsa possui processo administrativo, protocolado junto à Receita 

Federal, em que solicita a compensação dos valores recolhidos a maior a título de 
FINSOCIAL, face a inconstitucionalidade dos Decretos-lei nos. 2445/88 e 2499/88. 

 
A companhia e suas controladas são parte em outros processos judiciais ainda em andamento, de 
naturezas administrativa, fiscal, trabalhista e cível, advindos no transcurso normal de suas 
operações, cujas materializações, na avaliação dos consultores jurídicos, são possíveis ou remotas, 
não requerendo provisionamento, visto que são provisionadas apenas as causas com chances de 
perdas consideradas prováveis. 

 
18 Benefícios pós-emprego 
 

 
 
Plano de Benefício Suplementar Proporcional Saldado - BSPS - Corresponde aos benefícios 
proporcionais dos funcionários da Bandeirante, calculados com base no tempo de serviço até março 
de 1998. O valor de R$105.020, apurado em 31 de dezembro de 2004, de acordo com a deliberação 
CVM no. 371, de 13 de dezembro de 2000, corresponde à parcela de benefícios excedente aos ativos 
do plano. O déficit será liquidado em 240 meses, contados a partir de setembro de 1997, com base em 
percentual sobre a folha de salários, podendo ser revisado semestralmente para assegurar a liquidação 
do saldo no período acima. O percentual de contribuição atual é de 25,61% e o para o primeiro 
semestre de 2005 é de 26,53%. 

Consolidado 

2004 2003

Curto Longo Curto Longo
prazo prazo prazo prazo

  
BSPS - reservas a amortizar 12.451 92.569 14.062 91.614 

Programas assistenciais 3.460 7.599 30.253 

Outros 3.979 33.824 

19.890 126.393 21.661 121.867 
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Da mesma forma, a Escelsa também efetuou cálculo com base na Deliberação CVM no. 371, em 
função da companhia ser patrocinadora da Fundação Escelsos, onde contribui com parcela mensal 
proporcional à contribuição realizada pelos participantes, sendo o percentual máximo de contribuição 
da companhia limitado a 7% da folha de salários dos empregados, tendo, no ano de 2004, 
contribuído com R$ 3.019. A Escelsa, entretanto, em função de ter apurado, através de contratação 
de atuário independente, valor justo dos ativos maior que o valor presente das obrigações atuariais, 
não necessitou registrar passivo atuarial. Conservadoramente, optou por não registrar o ativo 
apurado de R$ 38.877 em 2004 e R$ 31.444 em 2003, por não estar assegurada da efetiva redução 
das contribuições da patrocinadora ou que será reembolsada no futuro. 
 
Na controlada Enersul foi adotada idêntica providência do não reconhecimento do superávit no valor 
de R$ 19.447 em 2004 e R$ 16.045 em 2003. 
 
19 Capital social 
 
(a) Composição acionária 
 
O capital social subscrito é representado por 1.461.301.140 ações ordinárias nominativas, sendo que 
desse total 1.432.783.936 encontram-se integralizadas (1.413.116.899 ações em 2003). 
 

 
 
Em fevereiro de 2004 houve um aumento de R$ 20.000, efetuado pela EDP Energias de Portugal S.A. 
elevando assim o capital integralizado para R$ 1.323.841. 

Quantidade de ações 

2004 2003

Balwerk Consultadoria Econômica e Participações,  

Sociedade Unipessoal Lda. (100% da EDP S.A.) 663.521.204 663.521.204 

EDP – Energias de Portugal, S.A. (EDP S.A.)  667.459.859 647.792.822 

Electricidade de Portugal Internacional, SGPS, S.A. 92.334.445 92.334.445 

Calibre Holdings – Inc.  8.577.938 8.577.938 

EDP - Gestão da Produção de Energia S.A.  890.486 890.486 

Pessoas físicas 4 4

Capital social integralizado 1.432.783.936 1.413.116.899
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(b) Reestruturação societária de 2003 
 
Por ocasião da reestruturação societária do Grupo EDP no Brasil ocorrida durante o exercício de 
2003, conforme mencionado na Nota 2, houve um aumento de capital na EDP Brasil de R$ 53.517, 
como descrito abaixo: 
 

 
 
Ademais, ocorreu também aumento de capital objetivando investimentos internos, da EDP - Energias 
de Portugal, S.A. de R$ 51.000, o que somado ao aumento acima monta em R$ 104.517 o aumento 
total de capital em 2003. 
 
(c) Direito das ações 
 
Do lucro líquido do exercício, depois de serem deduzidos os prejuízos acumulados, serão destinados, 
sucessivamente e nesta ordem: 
 
(i) 5% para reserva legal, até atingir 20% do capital social. 
 
(ii) A importância destinada à formação de reservas para contingências na forma prevista no 

artigo 195 da Lei no. 6.404/76. 
 
(iii) A importância destinada à reserva de lucros a realizar na forma prevista do artigo 197 da 

Lei no. 6.404/76. 
 
(iv) 25%, no mínimo, do lucro líquido ajustado pelas deduções mencionadas, a título de 

dividendos aos acionistas. 
 
(v) O saldo terá a destinação que for determinada por Assembléia geral, observadas as 

disposições legais pertinentes. 
 

Os dividendos previstos não serão obrigatórios no exercício social em que a Diretoria 
informar à Assembléia geral ser incompatível com a situação financeira da companhia. 

 
A Assembléia Geral Ordinária poderá, desde que não haja oposição de qualquer acionista, 
deliberar a distribuição de dividendo inferior ao previsto ou a retenção de todo o lucro. 

 
Neste exercício a Administração propôs a não-distribuição de dividendos de modo a manter a 
companhia capitalizada para fazer face a seus compromissos financeiros e investimentos. 

Electricidade de Portugal Internacional, SGPS, S.A. 43.903 
EDP - Gestão da Produção de Energia S.A. 8.701 
Calibre Holdings Inc. 913 
  

53.517
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20 Resultado - imposto de renda e contribuição social 
 

 
 
21 Seguros 
 
Os contratos de seguros são estabelecidos com cobertura determinada por orientação de especialistas, 
levando em conta a natureza e o grau de risco, por montantes considerados suficientes para cobrir 
eventuais perdas significativas sobre seus ativos e/ou responsabilidades da controladora e suas 
controladas. 
 
22 Instrumentos financeiros 
 
(a) Considerações gerais 
 
A utilização de instrumentos e operações envolvendo taxas de juros tem por objetivo a proteção do 
resultado das operações ativas e passivas da controladora e das empresas consolidadas. As operações 
são realizadas por intermédio das áreas financeiras de acordo com a estratégia aprovada pelas 
diretorias. As administrações avaliam que os riscos são mínimos, pois não existem concentração e as 
operações são realizadas com bancos de reconhecida solidez e dentro de limites aprovados. 
 
(b) Valor de mercado dos instrumentos financeiros 
 
Os valores de mercado dos principais instrumentos financeiros das empresas controladas aproximam-
se dos valores contábeis, destacando-se os empréstimos e financiamentos. 
 

  Controladora

2004 2003

Lucro líquido (prejuízo) antes do imposto 
de renda e da contribuição social 162.224 (188.327)

Adições (exclusões)   
Equivalência patrimonial (161.600) (40.398)
Provisão para imparidade 229.128 
Outras  17.117 3.109

Compensação de prejuízo fiscal e de base negativa  

17.741 3.512

Alíq uota - % 34 34 

(6.032) (1.194)
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Os valores de mercado, quando aplicável, foram calculados conforme o valor presente desses 
instrumentos financeiros, considerando a taxa de juros praticada pelo mercado para operações de 
riscos e operações similares e não apresentam diferenças relevantes em relação aos valores contábeis. 
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(c) Risco de crédito 
 
Outro instrumento financeiro capaz de expor, principalmente, as empresas controladas Bandeirante, 
Escelsa e Enersul, ao risco de crédito é representado por contas a receber, que no entanto é atenuado 
pela venda a uma base de clientes pulverizada, bem como pela realização periódica de análises 
de créditos. 
 
(d) Operações de hedge 
 
A Bandeirante, com o intuito de eliminar a exposição de todas as suas dívidas em dólar às oscilações 
da taxa de câmbio, possui em 31 de dezembro de 2004 as seguintes operações de Hedge: 
 
• Banco Itaú BBA S.A. - Troca de variação cambial mais juros de 9,5% ao ano, da dívida junto à 

mesma instituição (Nota 11.1), por variação do CDI mais 1,75% ao ano. A diferença entre os 
índices encontra-se registrada no Passivo Circulante e Passivo Exigível a Longo Prazo no valor 
de R$ 2.091 e R$ 822, respectivamente; 

 
• Banco Santander Brasil S.A. - Troca de variação cambial mais juros de 4,15% ao ano, da 

dívida junto à mesma instituição (Nota 11.4), por variação de 108% do CDI, com 
vencimento para 11 de dezembro de 2006. A diferença entre os índices encontra-se registrada 
no Passivo Exigível a Longo Prazo no valor de R$ 926; 

 
• Credit Suisse First Boston S.A. - Troca de variação cambial mais juros de 2,5% ao ano, da 

dívida junto á mesma instituição (Nota 11.2), por variação de 103,5% do CDI, com 
vencimento em 28 de dezembro de 2005. A diferença entre os índices encontra-se registrada 
no Passivo Circulante no valor de R$ 976; 

 
• BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento - Para cada parcela liberada do 

financiamento junto ao BID - tranche “a” e Consórcio de Bancos - tranche “b” (Nota 11.3), 
no montante de US$ 100 milhões, foram contratadas junto ao Banco Citibank S.A. e Banco 
J.P. Morgan S.A. operações para troca dos encargos originais do financiamento, por 
remunerações baseadas no intervalo de 114,95% a 123,29% do CDI. O montante 
correspondente a diferença entre os índices encontra-se registrado no Passivo Circulante e 
Passivo Exigível a Longo Prazo, nos valores de R$ 3.080 e R$ 43.107, respectivamente.  

 
Os empréstimos e financiamentos contratados pela Escelsa e Enersul, foram captados a taxas e 
encargos usualmente praticados nos mercados nacional e internacional, para funding de investimentos 
no setor de energia elétrica nas suas áreas de concessão do serviço público de energia elétrica. A 
controlada Magistra apresenta a consolidação de passivos financeiros em moeda estrangeira (US$) de 
suas controladas Enersul e Cesa. Para que fossem reduzidos o risco de taxa de câmbio e taxa de juros, 
para uma parte dessas obrigações, foram celebrados contratos de direitos de troca de resultados 
financeiros (“swap”), com troca de índices.  
 
A EDP Brasil possui financiamento com o Citibank, N.A.em dólares, com juros de 4,49% ao ano, 
garantido por notas promissórias e cláusula de SWAP de 112,5% do CDI. 
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(e) Risco nos investimentos 
 
Por atuarem em segmento de mercado altamente regulamentado, as empresas do grupo têm a 
condução de seus negócios e a recuperação de seus investimentos sujeita a variáveis como oferta e 
demanda, preços de comercialização, rígido controle de repasse de custos e, ainda, escassez de crédito 
específico e apropriado às necessidades do setor, em termos de custo e prazo. 
 
A administração das empresas monitora cuidadosamente essas variáveis e na iminência de desvios em 
relação à recuperação projetada dos investimentos efetuados, são adotadas as medidas apropriadas 
para retomada da rentabilidade, mediante estratégias previamente definidas. 
 
Quando necessário são constituídas as devidas provisões para imparidade de ativos, levando em 
consideração as mudanças de circunstâncias de planos de negócios e as taxas de retorno esperadas. 
Também no caso de desequilíbrio financeiro nas empresas que as levem a passivo a descoberto, são 
constituídas as provisões respectivas. 
 

*          *          * 
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03.983.431/0001-03

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

VERIFICAÇÃO DE ERROS

GRUPO QUADRO DESCRIÇÃO DO ERROTIPO  DE ERROCAMPO

Data-Base - 31/12/2004

3 - CNPJ

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01 02 10 02 Telex da Sede vazio

01 02 15 02 E-mail da Sede vazio

01 03 11 02 Telex do DRI vazio

01 05 2/1 02 Quantidade de ações preferenciais do Capital integralizado no último exercício vazia

01 05 4/1 02 Quantidade de ações ordinárias em tesouraria no último exercício vazia

01 05 5/1 02 Quantidade de ações preferenciais em tesouraria no último exercício vazia

01 05 2/2 02 Quantidade de ações preferenciais do Capital integralizado no penúltimo exercício social vazia

01 05 4/2 02 Quantidade de ações ordinárias em tesouraria no penúltimo exercício social vazia

01 05 5/2 02 Quantidade de ações preferenciais em tesouraria no penúltimo exercício social vazia

01 05 2/3 02 Quantidade de ações preferenciais do Capital integralizado no antepenúltimo exercício social vazia

01 05 4/3 02 Quantidade de ações ordinárias em tesouraria no antepenúltimo exercício social vazia

01 05 5/3 02 Quantidade de ações preferenciais em tesouraria no antepenúltimo exercício social vazia

01 08 02 Proventos em dinheiro não preenchidos
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

ÍNDICE

GRUPO QUADRO DESCRIÇÃO

Data-Base - 31/12/2004

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

PÁGINA

01 01 IDENTIFICAÇÃO 1

01 02 SEDE 1

01 03 DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia) 1

01 04 REFERÊNCIA DO DFP 1

01 05 COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 2

01 06 CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 2

01 07 SOCIEDADES NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 2

01 08 PROVENTOS EM DINHEIRO 2

01 09 DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 2

02 01 BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO 3

02 02 BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO 4

03 01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 6

04 01 DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS 7

05 01 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2004 A 31/12/2004 8

05 02 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2003 A 31/12/2003 9

05 03 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2002 A 31/12/2002 10

06 01 BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO 11

06 02 BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO 13

07 01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO 15

08 01 DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSOLIDADAS 16

09 01 PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES - SEM RESSALVA 17

10 01 RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 19

11 01 NOTAS EXPLICATIVAS 60

VERIFICAÇÃO DE ERROS 107
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ANEXO F 

• Demonstrações Financeiras da Energias do Brasil e suas controladas, relativas ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2003 e Parecer dos Auditores Independentes. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

99999-9 EDP BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

Legislação Societária
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

O  REGISTRO  NA  CVM  NÃO  IMPLICA  QUALQUER   APRECIAÇÃO  SOBRE  A   COMPANHIA ,  SENDO   OS   SEUS
ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.

35300179731

4 - NIRE

Data-Base - 31/12/2003

153.211.501-68

00287-9

Wander Rodrigues Teles

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

01.03 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)

Antônio José Sellare

Avenida Paulista,2300-6o andar-Cjs.62/64

01310-300 São Paulo SP

Cerqueira Cesar

  11 3100-1000 3100-1000 3100-1000

  11 3100-1001 3100-1002 3100-1003

01.04 - REFERÊNCIA / AUDITOR

EXERCÍCIO                

1 - Último            

2 - Penúltimo       

3 - Antepenúltimo

01/01/2003

01/01/2002

01/01/2001

31/12/2003

31/12/2002

31/12/2001

1 - NOME

2 - ENDEREÇO COMPLETO 3 - BAIRRO OU DISTRITO

4 - CEP 5 - MUNICÍPIO

7 - DDD 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 10 - TELEFONE 11 - TELEX

12 - DDD 13 - FAX 14 - FAX 15 - FAX

01.02 - SEDE

Avenida Paulista,2300-6o andar-Cjs.62/64 Cerqueira Cesar

01310-300 São Paulo

  11 3100-1000 3100-1000 3100-1000

3100-10033100-10023100-1001  11

SP

1 - ENDEREÇO COMPLETO

3 - CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF

6 - DDD 7 - TELEFONE 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 10 - TELEX

11 - DDD 12 - FAX 13 - FAX 14 - FAX

15 - E-MAIL

6 - UF

antonio.sellare@edpbr.com.br

16 - E-MAIL

1 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL 2 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

2 - BAIRRO OU DISTRITO

4 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR 5 - CÓDIGO CVM

6 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 7 - CPF DO RESP. TÉCNICO
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CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

99999-9 EDP BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

Legislação Societária
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Data-Base - 31/12/2003

01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA

01.07 - SOCIEDADES NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

1 - ÍTEM 2 - CNPJ 3 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

Total

6 - TIPO DE CONSOLIDADO

Empresa Comercial, Industrial e Outras

1 - TIPO DE EMPRESA

Operacional

2 - TIPO DE SITUAÇÃO

Estrangeira

3 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO

Holding setor energia elétrica

5 - ATIVIDADE PRINCIPAL

Número de Ações

(Mil)
1

31/12/2003
2

31/12/2002
3

31/12/2001

          1 - Ordinárias

          2 - Preferenciais

          3 - Total

Em Tesouraria

          4 - Ordinárias

          5 - Preferenciais

          6 - Total

Do Capital Integralizado

1.305.659

0

1.305.659 663.521

0
663.521

01.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

1.413.117

0

1.413.117

0

0
0

0

0

0

0

0

0

112 - Energia elétrica

4 - CÓDIGO ATIVIDADE

01.08 - PROVENTOS EM DINHEIRO

1 - ÍTEM 2 - EVENTO 4 - PROVENTO 5 - INÍCIO PGTO. 6 - TIPO AÇÃO 7 - VALOR DO PROVENTO P/ AÇÃO3 - APROVAÇÃO

01.09 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

2 - ASSINATURA1 - DATA

05/03/2004
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

02.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 31/12/20014 - 31/12/20023 - 31/12/2003

Data-Base - 31/12/2003

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

1 Ativo Total 624.5731.580.100 1.399.802

1.01 Ativo Circulante 151.235205.685 180.538

1.01.01 Disponibilidades 8433.813 19.661

1.01.02 Créditos 150.000201.723 160.702

1.01.02.01 Consumidores e Concessionários 00 0

1.01.02.02 Provisão p/ Créd.de Liquidação Duvidosa 00 0

1.01.02.03 Tributos e Contrib. Sociais Compensáveis 06.534 8.785

1.01.02.04 Imp.de Renda e Contrib.Social Diferidos 00 0

1.01.02.05 Progr.Emerg.Red.Consumo Energ.Elétrica 00 0

1.01.02.06 Dividendos a Receber 022.611 1.917

1.01.02.07 Créditos com Pessoas Ligadas 150.000172.578 150.000

1.01.03 Estoques 00 0

1.01.04 Outros 392149 175

1.01.04.01 Despesas pagas antecipadamente 00 0

1.01.04.02 Conta de compens.Var.Custos Parcela A 00 0

1.01.04.03 Outros 392149 175

1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 329.767454.293 472.151

1.02.01 Créditos Diversos 6.600267.869 239.959

1.02.01.01 Consumidores e Concessionários 00 0

1.02.01.02 Progr.Emerg.Red.Consumo Energ.Elétrica 00 0

1.02.01.03 Imp.de Renda e Contrib.Soc.Diferidos 00 0

1.02.01.04 Depósitos vinculados a litiígios 00 0

1.02.01.05 Conta de compens. Var.Custos Parcela A 00 0

1.02.01.06 Adto.Futuros Aumentos de Capital 6.600266.973 239.467

1.02.01.07 Outros Créditos 0896 492

1.02.02 Créditos com Pessoas Ligadas 323.167186.424 232.192

1.02.02.01 Com Coligadas 00 0

1.02.02.02 Com Controladas 323.167186.424 232.192

1.02.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 00 0

1.02.03 Outros 00 0

1.03 Ativo Permanente 143.571920.122 747.113

1.03.01 Investimentos 142.182917.257 745.104

1.03.01.01 Participações em Coligadas 00 0

1.03.01.02 Participações em Controladas 142.182917.257 745.104

1.03.01.03 Outros Investimentos 00 0

1.03.02 Imobilizado 1.3672.475 1.644

1.03.02.01 Em serviço 1.3672.475 1.644

1.03.02.02 Em curso 00 0

1.03.03 Diferido 22390 365
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 31/12/20014 - 31/12/20023 - 31/12/2003

Data-Base - 31/12/2003

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

2 Passivo Total 624.5731.580.100 1.399.802

2.01 Passivo Circulante 2.734159.656 43.447

2.01.01 Empréstimos e Financiamentos 2.009148.038 30.824

2.01.02 Debêntures 00 0

2.01.03 Fornecedores 375447 323

2.01.04 Impostos, Taxas e Contribuições 69338 10.881

2.01.05 Dividendos a Pagar 00 0

2.01.06 Provisões 00 0

2.01.06.01 Provisões para Contingências 00 0

2.01.07 Dívidas com Pessoas Ligadas 00 0

2.01.08 Outros 28110.833 1.419

2.01.08.01 Encargos de Dívidas 02.059 1.219

2.01.08.02 Obrigações Estimadas 176434 200

2.01.08.03 Fundação Cesp 00 0

2.01.08.04 Concessionários 00 0

2.01.08.05 Outras 1058.340 0

2.01.08.06 Conta de compens.Var.Custos Parcela A 00 0

2.02 Passivo Exigível a Longo Prazo 0145.453 29.460

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 00 0

2.02.02 Debêntures 00 0

2.02.03 Provisões 0141.006 29.460

2.02.03.01 Provisões para Contingências 00 0

2.02.03.02 Provisões p/Passivo a Descoberto 0141.006 29.460

2.02.04 Dívidas com Pessoas Ligadas 00 0

2.02.05 Outros 04.447 0

2.02.05.01 Fornecedores 00 0

2.02.05.02 Fundação CESP 00 0

2.02.05.03 Obrigações Estimadas 00 0

2.02.05.04 Conta de compensa. Var.custos Parcela A 00 0

2.02.05.05 Reserva para Reversão e Amortização 00 0

2.02.05.06 Outros 00 0

2.03 Resultados de Exercícios Futuros 00 0

2.05 Patrimônio Líquido 621.8391.274.991 1.326.895

2.05.01 Capital Social Realizado 621.3601.303.841 1.199.324

2.05.02 Reservas de Capital 00 127.571

2.05.02.01 Doações e Subvenções para Investimento 00 0

2.05.02.02 Incentivos Fiscais 00 0

2.05.02.03 Remunerações sobre o Capital Próprio 00 0

2.05.02.04 Ágio na Incorpor.Socied.Controladora 00 127.571

2.05.03 Reservas de Reavaliação 00 0

2.05.03.01 Ativos Próprios 00 0

2.05.03.02 Controladas/Coligadas 00 0

2.05.04 Reservas de Lucro 240 0

2.05.04.01 Legal 00 0

2.05.04.02 Estatutária 00 0
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 -31/12/20014 -31/12/20023 -31/12/2003

Data-Base - 31/12/2003

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

2.05.04.03 Para Contingências 00 0

2.05.04.04 De Lucros a Realizar 00 0

2.05.04.05 Retenção de Lucros 00 0

2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 00 0

2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 00 0

2.05.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 455(28.850) 0
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

03.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 01/01/2001 a 31/12/20014 - 01/01/2002 a 31/12/20023 - 01/01/2003 a 31/12/2003

Data-Base - 31/12/2003

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 9.0170 556

3.02 Deduções da Receita Bruta (451)0 (28)

3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 8.5660 528

3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos 00 0

3.04.01 Custo com Energia Elétrica 00 0

3.04.02 Custo de Operação 00 0

3.04.03 Custo do Serviço Prestado a Terceiros 00 0

3.05 Resultado Bruto 8.5660 528

3.06 Despesas/Receitas Operacionais 3.87556.381 3.805

3.06.01 Com Vendas 00 0

3.06.02 Gerais e Administrativas (12.748)(26.554) (16.996)

3.06.03 Financeiras 2999.437 52.223

3.06.03.01 Receitas Financeiras 32141.498 74.421

3.06.03.02 Despesas Financeiras (22)(32.061) (22.198)

3.06.04 Outras Receitas Operacionais 00 0

3.06.05 Outras Despesas Operacionais 00 0

3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 16.32473.498 (31.422)

3.07 Resultado Operacional 12.44156.381 4.333

3.08 Resultado Não Operacional 121(211.608) 1.798

3.08.01 Receitas 12117.675 1.840

3.08.02 Despesas 0(229.283) (42)

3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 12.562(155.227) 6.131

3.10 Provisão para IR e Contribuição Social 0(1.194) (10.508)

3.11 IR Diferido 00 0

3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 00 0

3.12.01 Participações 00 0

3.12.02 Contribuições 00 0

3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 00 0

3.15 Lucro/Prejuízo do Exercício 12.562(156.421) (4.377)

PREJUÍZO POR AÇÃO 

LUCRO POR AÇÃO 

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil)

0,01893

(0,11069) (0,00335)

1.413.117 1.305.659 663.521
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

04.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 01/01/2001 a 31/12/20014 - 01/01/2002 a 31/12/20023 - 01/01/2003 a 31/12/2003

Data-Base - 31/12/2003

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

4.01 Origens 617.747323.057 724.595

4.01.01 Das Operações (3.612)1.328 (32.829)

4.01.01.01 Lucro/Prejuízo do Exercício 12.562(156.421) (4.377)

4.01.01.02 Vls. que não repr. mov. Cap. Circulante (16.174)157.749 (28.452)

4.01.01.02.01 Conta compensação Var.Custos Parcela A 00 0

4.01.01.02.02 Depreciações e amortizações 2712.119 991

4.01.01.02.03 Var.monet.e juros realizável longo prazo 00 (59.025)

4.01.01.02.04 Var.monet.e juros exigível longo prazo 00 0

4.01.01.02.05 Valor residual bens e direitos baixados 00 0

4.01.01.02.06 Imposto de renda e contrib.soc.diferida 00 0

4.01.01.02.07 Provisões para contingências 00 0

4.01.01.02.08 Benefícios pós emprego 00 0

4.01.01.02.09 Participação minoritária 00 0

4.01.01.02.10 Ganhos capital mudança percentual partic (121)0 (1.840)

4.01.01.02.11 Resultado líq.equivalência patrimonial (16.324)(73.498) 31.422

4.01.01.02.12 Provisão para imparidade 0229.128 0

4.01.02 Dos Acionistas 621.359104.517 577.964

4.01.02.01 Aumento de capital 502.855104.517 577.964

4.01.02.02 Adto.futuros aumentos de capital 00 0

4.01.02.03 Ágio incorp.sociedade controlada-liquido 00 0

4.01.02.04 Incorporação acervo líquido 118.5040 0

4.01.03 De Terceiros 0217.212 179.460

4.01.03.01 Empréstimos e financiamentos 00 0

4.01.03.02 Transf.realiz.longo prazo p/circulante 0101.219 150.000

4.01.03.03 Aumento exigível a longo prazo 0115.993 29.460

4.02 Aplicações 465.743414.119 736.005

4.02.01 Aumento no Realizável longo prazo 329.76783.361 233.359

4.02.02 Aumento Investimentos 134.339329.345 501.035

4.02.03 Aumento Imobilizado 1.6371.388 1.268

4.02.04 Aumento Diferido 025 343

4.03 Acréscimo/Decréscimo no Cap. Circulante 152.004(91.062) (11.410)

4.04 Variação do Ativo Circulante 151.07325.147 29.303

4.04.01 Ativo Circulante no Início do Exercício 162180.538 151.235

4.04.02 Ativo Circulante no Final do Exercício 151.235205.685 180.538

4.05 Variação do Passivo Circulante 931(116.209) (40.713)

4.05.01 Passivo Circulante no Início Exercício (3.665)(43.447) (2.734)

4.05.02 Passivo Circulante no Final do Exercício (2.734)(159.656) (43.447)
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

05.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2003 A 31/12/2003 (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO

       REAVALIAÇÃO       CAPITAL         LUCRO        ACUMULADOS

3 - CAPITAL SOCIAL

       LÍQUIDO

4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/PREJUÍZOS 8 - TOTAL PATRIMÔNIO 

Data-Base - 31/12/2003

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

5.01 Saldo Inicial 01.199.324 127.571 0 0 1.326.895

5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 00 0 0 0 0

5.03 Aumento/Redução do Capital Social 0104.517 0 0 0 104.517

5.04 Realização de Reservas 00 (127.571) 0 127.571 0

5.04.01 Absorção de prejuízo com reservas 00 (127.571) 0 127.571 0

5.05 Ações em Tesouraria 00 0 0 0 0

5.06 Lucro/Prejuízo do Exercício 00 0 0 (156.421) (156.421)

5.07 Destinações 00 0 0 0 0

5.08 Outros 00 0 0 0 0

5.09 Saldo Final 01.303.841 0 0 (28.850) 1.274.991
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

05.02 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2002 A 31/12/2002 (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO

       REAVALIAÇÃO       CAPITAL         LUCRO        ACUMULADOS

3 - CAPITAL SOCIAL

       LÍQUIDO

4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/PREJUÍZOS 8 - TOTAL PATRIMÔNIO 

Data-Base - 31/12/2003

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

5.01 Saldo Inicial 0621.360 0 24 455 621.839

5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 00 0 0 0 0

5.03 Aumento/Redução do Capital Social 0577.964 0 0 0 577.964

5.04 Realização de Reservas 00 (3.898) (24) 3.922 0

5.04.01 Absorção de prejuízo com reservas 00 (3.898) (24) 3.922 0

5.05 Ações em Tesouraria 00 0 0 0 0

5.06 Lucro/Prejuízo do Exercício 00 0 0 (4.377) (4.377)

5.07 Destinações 00 0 0 0 0

5.08 Outros 00 131.469 0 0 131.469

5.08.01 Ágio na incorporação soc.controlada-liq. 00 131.469 0 0 131.469

5.09 Saldo Final 01.199.324 127.571 0 0 1.326.895
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

05.03 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2001 A 31/12/2001 (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO

       REAVALIAÇÃO       CAPITAL         LUCRO        ACUMULADOS

3 - CAPITAL SOCIAL

       LÍQUIDO

4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/PREJUÍZOS 8 - TOTAL PATRIMÔNIO 

Data-Base - 31/12/2003

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

5.01 Saldo Inicial 01 0 0 (3.480) (3.479)

5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 00 0 0 0 0

5.03 Aumento/Redução do Capital Social 0502.855 0 0 0 502.855

5.04 Realização de Reservas 00 0 0 0 0

5.05 Ações em Tesouraria 00 0 0 0 0

5.06 Lucro/Prejuízo do Exercício 00 0 0 12.562 12.562

5.07 Destinações 00 0 24 (24) 0

5.07.01 Reserva Legal 00 0 24 (24) 0

5.08 Outros 0118.504 0 0 (8.603) 109.901

5.08.01 Incorporação de acervo líquido 0118.504 0 0 0 118.504

5.08.02 Equivalência reflexa-benef.empreg.CVM371 00 0 0 (8.603) (8.603)

5.09 Saldo Final 0621.360 0 24 455 621.839
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 31/12/20014 - 31/12/20023 - 31/12/2003

Data-Base - 31/12/2003

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

1 Ativo Total 781.9476.826.040 2.929.097

1.01 Ativo Circulante 223.2571.563.706 780.390

1.01.01 Disponibilidades 4.43898.037 58.655

1.01.02 Créditos 212.1121.388.883 683.692

1.01.02.01 Consumidores e Concessionários 78.221970.814 627.894

1.01.02.02 Provisão p/Créd.de Liquidação Duvidosa (652)0 0

1.01.02.03 Tributos e Contrib.Sociais Compensáveis 539117.272 33.038

1.01.02.04 Imp.de Renda e Contrib.Social Diferidos 28056.103 22.760

1.01.02.05 Progr.Emerg.Red.Consumo Energ.Elétrica 2.7590 0

1.01.02.06 Dividendos a Receber 00 0

1.01.02.07 Créditos com Pessoas Ligadas 130.96541.605 0

1.01.02.08 Títulos e valores mobiliários 0203.089 0

1.01.03 Estoques 98212.707 6.271

1.01.04 Outros 5.72564.079 31.772

1.01.04.01 Despesas pagas antecipadamente 170 0

1.01.04.02 Conta de compens.Var.Custos Parcela A 4.4600 0

1.01.04.03 Outros 1.24864.079 31.772

1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 360.5812.000.395 719.564

1.02.01 Créditos Diversos 78.4261.923.243 719.564

1.02.01.01 Consumidores e Concessionários 33.654971.358 348.534

1.02.01.02 Progr.Emerg.Red.Consumo Energ.Elétrica 56315.256 4.997

1.02.01.03 Imp.de Renda e Contrib.Soc.Diferidos 23.645586.320 330.053

1.02.01.04 Depósitos vinculados a Litígios 997152.826 10.518

1.02.01.05 Conta de compens.Var.Custos Parcela A 11.1530 0

1.02.01.06 Adto.Futuros Aumentos de Capital 6.74412.365 5.240

1.02.01.07 Outros Créditos 1.670132.914 20.222

1.02.01.08 Bens destinados a venda 052.204 0

1.02.02 Créditos com Pessoas Ligadas 282.1550 0

1.02.02.01 Com Coligadas 00 0

1.02.02.02 Com Controladas 282.1550 0

1.02.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 00 0

1.02.03 Outros 077.152 0

1.03 Ativo Permanente 198.1093.261.939 1.429.143

1.03.01 Investimentos 61.568412.312 47.361

1.03.01.01 Participações em Coligadas 00 0

1.03.01.02 Participações em Controladas 61.568412.312 47.361

1.03.01.03 Outros Investimentos 00 0

1.03.02 Imobilizado 134.8222.840.133 1.371.097

1.03.02.01 Em serviço 134.8222.840.133 1.371.097

1.03.02.02 Em curso 00 0

1.03.03 Diferido 1.7199.494 10.685

F-12



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 31/12/20014 - 31/12/20023 - 31/12/2003

Data-Base - 31/12/2003

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

2 Passivo Total 781.9476.826.040 2.929.097

2.01 Passivo Circulante 110.4131.853.949 875.050

2.01.01 Empréstimos e Financiamentos 23.548828.822 379.360

2.01.02 Debêntures 00 0

2.01.03 Fornecedores 52.757430.007 277.332

2.01.04 Impostos, Taxas e Contribuições 19.321175.997 84.010

2.01.05 Dividendos a Pagar 4021.272 217

2.01.06 Provisões 16424 203

2.01.06.01 Provisões para Contingências 16424 203

2.01.07 Dívidas com Pessoas Ligadas 00 0

2.01.08 Outros 14.731397.427 133.928

2.01.08.01 Encargos de Dívidas 14682.156 12.446

2.01.08.02 Obrigações Estimadas 1.70264.276 10.819

2.01.08.03 Fundação Cesp 1.4430 0

2.01.08.04 Concessionários 1.9799.959 29.387

2.01.08.05 Outras 5.392144.713 68.619

2.01.08.06 Conta de compens.Var.Custos Parcela A 1.50533.563 1.984

2.01.08.07 Eletrobrás 041.099 0

2.01.08.08 Benefícios pós emprego 021.661 10.673

2.01.08.09 Programa emerg.red.cons.energ.elétrica 2.4900 0

2.01.08.10 Folha de Pagamento 740 0

2.02 Passivo Exigível a Longo Prazo 47.5703.126.266 708.035

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 8.0252.154.132 353.971

2.02.02 Debêntures 00 0

2.02.03 Provisões 6.683281.247 60.789

2.02.03.01 Provisões para Contingências 6.683281.247 60.789

2.02.03.02 Provisões p/ Passivo a Descoberto 00 0

2.02.04 Dívidas com Pessoas Ligadas 00 0

2.02.05 Outros 32.862690.887 293.275

2.02.05.01 Fornecedores 14.553172.002 104.191

2.02.05.02 Fundação CESP 12.4900 0

2.02.05.03 Obrigações Estimadas 00 0

2.02.05.04 Conta de compens. Var.Custos Parcela A 0135.657 0

2.02.05.05 Reserva para Reversão e Amortização 2.18917.248 17.248

2.02.05.06 Outros 261.607 34.820

2.02.05.07 Impostos e contribuições sociais 085.961 0

2.02.05.08 Benefícios pós emprego 0121.867 98.315

2.02.05.09 Imp.renda e contrib.social diferidos 014.804 0

2.02.05.10 Adto.futuros aumentos de capital 3.62881.741 38.701

2.03 Resultados de Exercícios Futuros 00 0

2.04 Participações Minoritárias 2.125570.834 19.117

2.05 Patrimônio Líquido 621.8391.274.991 1.326.895

2.05.01 Capital Social Realizado 621.3601.303.841 1.199.324

2.05.02 Reservas de Capital 00 127.571

2.05.02.01 Doações e Subvenções para Investimento 00 0
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 -31/12/20014 -31/12/20023 -31/12/2003

Data-Base - 31/12/2003

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

2.05.02.02 Incentivos Fiscais 00 0

2.05.02.03 Remunerações sobre o Capital Próprio 00 0

2.05.02.04 Ágio na Incorpor.Socied.Controladora 00 0

2.05.03 Reservas de Reavaliação 00 0

2.05.03.01 Ativos Próprios 00 0

2.05.03.02 Controladas/Coligadas 00 0

2.05.04 Reservas de Lucro 240 0

2.05.04.01 Legal 00 0

2.05.04.02 Estatutária 00 0

2.05.04.03 Para Contingências 00 0

2.05.04.04 De Lucros a Realizar 00 0

2.05.04.05 Retenção de Lucros 240 0

2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 00 0

2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 00 0

2.05.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 455(28.850) 0
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

07.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 01/01/2001 a 31/12/20014 - 01/01/2002 a 31/12/20023 - 01/01/2003 a 31/12/2003

Data-Base - 31/12/2003

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 439.9554.386.516 2.050.899

3.02 Deduções da Receita Bruta (77.095)(1.057.211) (431.212)

3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 362.8603.329.305 1.619.687

3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos (301.098)(2.557.027) (1.364.456)

3.04.01 Custo com Energia Elétrica (234.662)(1.984.903) (1.047.847)

3.04.02 Custo de Operação (66.276)(566.110) (315.524)

3.04.03 Custo do Serviço Prestado a Terceiros (160)(6.014) (1.085)

3.05 Resultado Bruto 61.762772.278 255.231

3.06 Despesas/Receitas Operacionais (47.721)(369.647) (276.564)

3.06.01 Com Vendas (4.127)(29.010) (18.303)

3.06.02 Gerais e Administrativas (31.914)(395.085) (117.211)

3.06.03 Financeiras (14.864)56.841 (99.212)

3.06.03.01 Receitas Financeiras 27.219314.632 116.873

3.06.03.02 Despesas Financeiras (42.083)(257.791) (216.085)

3.06.04 Outras Receitas Operacionais 1.3900 0

3.06.05 Outras Despesas Operacionais 00 (41.912)

3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 1.794(2.393) 74

3.07 Resultado Operacional 14.041402.631 (21.333)

3.08 Resultado Não Operacional (136)(275.902) (4.038)

3.08.01 Receitas 65626.409 7.909

3.08.02 Despesas (792)(302.311) (11.947)

3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 13.905126.729 (25.371)

3.10 Provisão para IR e Contribuição Social (10.857)(126.914) (12.793)

3.11 IR Diferido 2.424(14.348) 8.991

3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 00 0

3.12.01 Participações 00 0

3.12.02 Contribuições 00 0

3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 00 0

3.14 Participações Minoritárias 7.090(141.888) 24.796

3.15 Lucro/Prejuízo do Exercício 12.562(156.421) (4.377)

PREJUÍZO POR AÇÃO 

LUCRO POR AÇÃO 

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil)

0,01893

(0,11069) (0,00335)

1.413.117 1.305.659 663.521
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

08.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSOLIDADAS (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 01/01/2001 a 31/12/20014 - 01/01/2002 a 31/12/20023 - 01/01/2003 a 31/12/2003

Data-Base - 31/12/2003

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

4.01 Origens 639.3472.810.514 997.845

4.01.01 Das Operações 53.250436.427 (70.183)

4.01.01.01 Lucro/Prejuízo do Exercício 12.562(156.421) (4.377)

4.01.01.02 Vls. que não repr. mov. Cap. Circulante 40.688592.848 (65.806)

4.01.01.02.01 Conta compensação Var.Custos Parcela A (11.153)(210.539) (65.013)

4.01.01.02.02 Depreciações e Amortizações 17.552215.486 74.101

4.01.01.02.03 Var.monet.e juros realizável longo prazo 00 0

4.01.01.02.04 Var.monet.e juros exigível a longo prazo 36.876(243.746) 73.805

4.01.01.02.05 Valor residual bens e direitos baixados 1.67611.071 2.700

4.01.01.02.06 Imposto de renda e contrib.soc.diferida (23.645)(241.463) (306.408)

4.01.01.02.07 Provisão para contingências 6.683220.458 54.106

4.01.01.02.08 Benefícios pós emprego 12.49023.552 85.825

4.01.01.02.09 Participação minoritária 2.125551.717 16.992

4.01.01.02.10 Ganhos capital mudança percentual partic (121)0 (1.840)

4.01.01.02.11 Resultado líq.equivalência patrimonial (1.795)2.393 (74)

4.01.01.02.12 Provisão para imparidade 0263.919 0

4.01.02 Dos Acionistas 612.757149.622 746.010

4.01.02.01 Aumento de capital 621.360104.517 577.964

4.01.02.02 Adto.futuros aumentos de capital 045.105 36.577

4.01.02.03 Ágio incorp.sociedade controlada-líquido 00 131.469

4.01.02.04 Incorporação acervo líquido 00 0

4.01.02.05 Outros (8.603)0 0

4.01.03 De Terceiros (26.660)2.224.465 322.018

4.01.03.01 Empréstimos e financiamentos (28.851)2.043.907 272.141

4.01.03.02 Transf.realiz.longo prazo p/circulante 00 0

4.01.03.03 Aumento exigível a longo prazo 2.191180.558 49.877

4.02 Aplicações 523.0003.006.097 1.205.349

4.02.01 Aumento no Realizável a Longo Prazo 307.602680.432 (100.573)

4.02.02 Aumento de Investimentos 59.651393.957 (16.120)

4.02.03 Aumento Imobilizado 154.0491.932.899 1.313.076

4.02.04 Aumento Diferido 1.698(1.191) 8.966

4.03 Acréscimo/Decréscimo no Cap. Circulante 116.347(195.583) (207.504)

4.04 Variação do Ativo Circulante 223.095783.316 557.133

4.04.01 Ativo Circulante no Início do Exercício 162780.390 223.257

4.04.02 Ativo Circulante no Final do Exercício 223.2571.563.706 780.390

4.05 Variação do Passivo Circulante (106.748)(978.899) (764.637)

4.05.01 Passivo Circulante no Início Exercício (3.665)(875.050) (110.413)

4.05.02 Passivo Circulante no Final do Exercício (110.413)(1.853.949) (875.050)
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL          
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas             Legislação Societária 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS                   Data-Base - 31/12/2003 
  

99999-9 EDP BRASIL S.A.                          03.983.431/0001-03 
 

09.01 - PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES - SEM RESSALVA 
 
Parecer dos auditores independentes 
 
Aos Administradores e Acionistas 
EDP Brasil S.A. 
 
1 Examinamos os balanços patrimoniais da EDP Brasil S.A. e os balanços patrimoniais 
consolidados da EDP Brasil S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2003 e de 2002 e as 
correspondentes demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e 
aplicações de recursos da EDP Brasil S.A. e as correspondentes demonstrações consolidadas do 
resultado e das origens e aplicações de recursos dos exercícios findos nessas datas, elaborados sob a 
responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas 
demonstrações financeiras.  
 
Os exames das demonstrações financeiras das controladas direta e indireta, Iven S.A. e Investco S.A., 
respectivamente, foram conduzidos sob a responsabilidade de outros auditores independentes. Nas 
demonstrações financeiras da EDP Brasil S.A., as participações nestas duas empresas são avaliadas pelo 
método de equivalência patrimonial e representam investimentos de R$ 152.999 mil em 31 de dezembro 
de 2003 e a participação no prejuízo por eles produzidos montou a R$ 332 mil nesse exercício. As 
demonstrações financeiras dessas investidas, que representam ativos totais de R$ 3.914.123 mil em 31 de 
dezembro de 2003, e lucro líquido de R$ 82.307 neste exercício, são incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas. Nosso parecer, no que se refere aos valores gerados por estas empresas, está 
fundamentado exclusivamente nos relatórios de outros auditores independentes. 
 
2 Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, 
as quais requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada 
apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, nossos 
exames compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando 
a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da 
companhia, (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os 
valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis 
mais representativas adotadas pela administração da companhia, bem como da apresentação das 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
 
3 Com base em nossos exames e dos pareceres de responsabilidade de outros auditores 
independentes, somos de parecer que as demonstrações financeiras referidas no primeiro parágrafo 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
EDP Brasil S.A. e da EDP Brasil S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2003 e de 2002 e o 
resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos da 
EDP Brasil S.A. dos exercícios findos nessas datas, bem como o resultado consolidado das operações e 
as origens e aplicações de recursos consolidadas desses exercícios, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. 
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09.01 - PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES - SEM RESSALVA 
 
4 Conforme mencionado na Nota 5, as demonstrações financeiras da EDP Brasil S.A. incluem 
os valores de energia elétrica comercializada por empresas controladas no âmbito do Mercado 
Atacadista de Energia Elétrica - MAE, com saldo de contas a receber de R$ 29.442 mil em 31 de 
dezembro de 2003 (2002 - R$ 139.290 mil) - valores líquidos de respectivas contas a pagar, 
registrados contabilmente com base em valores fornecidos pelo próprio MAE, que foram 
reconhecidos pela companhia quando da avaliação dos investimentos mantidos naquelas empresas 
pelo método de equivalência patrimonial e, por conseguinte encontram-se também inclusos nas 
demonstrações financeiras consolidadas da EDP Brasil S.A. e suas controladas. A realização deste 
montante aguarda recebimento de empresas devedoras que não efetuaram a liquidação financeira 
determinada pela ANEEL e conclusão de discussão judicial acerca de interpretações das regras de 
mercado, as quais definiram os valores envolvidos. 
 
São Paulo, 5 de março de 2004 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes 
CRC 2SP000160/O-5 
 
 
 
Wander Rodrigues Teles 
Contador CRC 1DF005919/O-3 "S" SP 
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10.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 
Relatório de Administração – 2003 

 
EDP Brasil S.A. 

 
1. MENSAGEM DO DIRETOR PRESIDENTE 
 
Durante o ano de 2003, a EDP Brasil viveu importantes mudanças induzidas pelas variações da 
envolvente macroeconômica e regulatória em que desenvolveu a sua atividade e substancialmente 
influenciadas pelo processo de reestruturação do Grupo EDP, iniciado no final do primeiro semestre. 
 
No âmbito dessa reestruturação, o Grupo EDP definiu como grandes linhas de orientação para o Brasil: 
 
(i) A inclusão das operações deste país na sua agenda estratégica; 
 
(ii) A necessidade de que estas operações se desenvolvam de forma auto-sustentada; 
 
(iii) O reforço e a autonomia de gestão local, em consonância com os princípios estratégicos do Grupo. 
 
Nesta perspectiva, deu-se, pois, início a um processo de reposicionamento da EDP Brasil – que se 
desenvolverá num horizonte de curto-médio prazo –, consistindo em cinco etapas, não 
necessariamente seqüenciais: 
 
a) Reestruturação Societária: integração de todas as atividades no Brasil debaixo da sub--
holding EDP Brasil, que passa assim a consolidar não só a função financeira, mas também a vertente 
de planejamento e controle estratégico do conjunto. 
 
b) Reestruturação de capitais: otimização da alocação dos capitais próprios e alheios empregues 
no conjunto EDP Brasil, por forma a garantir o melhor retorno para os acionistas. 
 
c) Corporate Governance: harmonização e alinhamento das estruturas e dos processos de 
governança da EDP Brasil, em particular na interface sub-holding/participadas, com o objetivo de 
melhorar a eficiência e a transparência do processo de tomada de decisões do conjunto. 
 
d) Posicionamento estratégico: proceder aos ajustamentos necessários no portfolio existente, 
com o estabelecimento de plataformas estratégicas para o desenvolvimento dos negócios, em função 
da atratividade do ambiente macroeconômico, regulatório e competitivo que se vier a observar, e com 
o objetivo de acrescentar valor para os acionistas. 
 
e) Obtenção das sinergias: garantir que o conjunto EDP Brasil vale mais do que a soma das 
respectivas partes, proporcionando deste modo a adequada remuneração dos capitais entregues, em 
linha com as melhores práticas internacionais. 
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No decurso de 2003, foi já possível garantir o cumprimento de alguns dos objetivos destas etapas, 
consubstanciados na alteração na composição e estrutura dos Conselhos de Administração e das 
Diretorias das empresas do grupo, na consolidação da Escelsa e da Enersul na EDP Brasil, na 
desativação de sociedades instrumentais ou redundantes, no relançamento do ambicioso projeto de 
sinergias, na criação de Comitês Funcionais no âmbito do Grupo, na retomada do investimento no 
aproveitamento hidroelétrico de Peixe  Angical, em moldes de financiamento renovados e compatíveis 
com a garantia de rentabilidade do investimento. 
  
No que diz respeito aos resultados da atividade, há que salientar a tendência positiva observada neste 
primeiro ano em que se passou a consolidar o conjunto Escelsa/ Enersul. 
 
De fato, um resultado operacional de 403 milhões de reais e um EBITDA de 564 milhões de reais, 
para a receita total de 4,387 milhões de reais, com uma estrutura de capitais de 55% / 45% no 
indicador debt-to-equity, representam uma performance com sentido positivo, da qual se esperar ter 
continuidade em 2004. 
 
Por estas razões, foi considerado prudente e oportuno constituir, em 2003, provisões não recorrentes 
para menos-valias nos empreendimentos de geração Fafen e Lajeado, no montante de 229 milhões de 
reais, em face das incertezas regulatórias que pairam sobre os preços da venda de energia constantes 
dos contratos assinados por estas geradoras em devido tempo. 
 
Por último, um outro fator que deve ser ainda destacado na atividade do Grupo EDP no Brasil, em 
2003, foi o do seu relacionamento com consumidores, colaboradores e autoridades. 
 
As empresas da EDP Brasil apresentaram uma postura de grande responsabilidade social, de 
preservação do seu bom nome e reputação e de estrito respeito pelas normas e regras vigentes, 
procurando servir com os mais elevados padrões de qualidade aos seus clientes e providenciar o 
melhor ambiente para o desenvolvimento pessoal e profissional aos seus colaboradores. 
 
Neste domínio, a EDP Brasil continuou a apostar na aplicação das tecnologias mais avançadas, na 
modernização das suas estruturas e dos serviços prestados, em simultâneo com a formação e 
motivação do seu capital humano. 
   
Ao mesmo tempo, o diálogo construtivo com as autoridades foi um ponto permanentemente 
privilegiado pela empresa. 
 
Com base nestes princípios orientadores, espera-se que a EDP Brasil venha a consolidar a sua posição 
de referência no setor elétrico brasileiro em 2004, na linha do já alcançado em 2003. 
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2. PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS 
 
Retomada dos investimentos em Peixe Angical 
 
Em outubro a EDP Brasil concluiu negociações com Furnas Centrais Elétricas S.A. para a sua 
participação em 40% no projeto de Peixe Angical (452 MW) e obteve aprovação do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o financiamento de R$ 670 milhões para um 
investimento total estimado de R$ 1,4 bilhões, o que permitiu a retomada das obras da usina que 
deverá estar concluída durante o ano de 2006. 
 
Reestruturação Societária 
 
Em dezembro foi finalizada mais uma fase da Reestruturação Societária da EDP Brasil que objetiva a 
transferência para esta dos principais ativos do setor elétrico detidos pelo Grupo EDP no Brasil. Com 
os movimentos societários realizados, a EDP Brasil passou a deter o controle direto da Iven S.A. e, 
conseqüentemente, da Escelsa/Enersul. 
 
Alteração na Composição e Estrutura dos Conselhos de Administração e das Diretorias das 
Empresas no Brasil 
 
Em sintonia com modificações realizadas em Portugal, os Conselhos de Administração e Diretorias da 
EDP Brasil e das demais empresas brasileiras, incluindo suas composições e estruturas, foram 
alterados para permitir melhor alinhamento entre as decisões corporativas e sua implementação pelas 
diversas empresas controladas no Brasil. 
 
Financiamentos à Bandeirante Energia S.A. 
 
Em 2003 a Bandeirante Energia S.A. realizou duas emissões de Notas Promissórias: a primeira em 
março no valor de R$ 200 milhões e a segunda em setembro no valor de R$ 180 milhões. As 
operações contaram com rating A3.br da Moody’s Investors Services, Inc. 
 
Durante o ano de 2003 foram desenvolvidos intensos trabalhos internos e negociações para a 
conclusão do financiamento de US$ 100 milhões  junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), cuja operação foi contratada em março de 2004. 
 
Revisões Tarifárias 
 
Em abril ocorreu a revisão tarifária da Enersul, cuja alteração foi de 42,26%, sendo   32,59% 
aplicados imediatamente e o restante a ser incorporado nos reajustes dos próximos quatro anos. 
 
Em outubro foi procedida a revisão tarifária de Bandeirante, com alteração de  18,08%, sendo  
14,68% aplicados imediatamente e o restante a ser incorporado nos reajustes dos próximos três anos. 
 
As revisões tarifárias terão efeitos importantes na capacidade de geração de caixa e de resultados por 
parte das empresas envolvidas. 
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Projeto de Sinergias 
 
Com objetivo de se obter um valor do conjunto das distribuidoras do grupo superior à soma das suas 
partes, foi relançado um ambicioso projeto de sinergias com poupanças anuais estimadas superiores a 
R$ 20 milhões. 
 
Criação de Comitês Funcionais 
 
No sentido de melhorar o processo de tomada de decisão, de integração e de comunicação do grupo 
EDP Brasil, foram constituídos Comitês Funcionais para as áreas de atividade mais relevantes, 
designadamente, Comitê Financeiro, de Regulação, de Gerenciamento de Risco, Comercial e de 
Comunicação e Imagem. 
 
FAFEN Energia S.A. 
 
Em março foram iniciadas as obras de ampliação da usina para 133 MW líquidos, cujo término está 
previsto para maio de 2004. Em outubro houve a declaração, pela ANEEL, do início da operação 
comercial das turbinas 1 e 2. 
 
Ajustamentos Não Recorrentes em Investimentos 
 
Tendo em vista as dificuldades regulatórias para o reconhecimento do Valor Normativo na venda das 
energias da Fafen e da EDP Lajeado a EDP Brasil, conservadoramente, registrou provisões para 
perdas nesses investimentos no montante total de R$ 229 milhões. Além disso, na Enersul também 
houve provisão de R$ 22 milhões para ajuste a mercado do investimento realizado na aquisição de 
turbina para a Termoelétrica de Campo Grande, projeto desativado pelo Grupo. 
 
As provisões deverão ser revistas periodicamente, podendo ser ajustadas dependendo do 
comportamento das premissas que as originaram.  
 
Exceto pela revisão dessas provisões, os valores registrados são eventos não recorrentes. 
 
Consolidação dos Resultados da Iven S.A. 
 
Com a reestruturação societária mencionada, a EDP Brasil apresenta em 2003 dados que consolidam 
a participação que o Grupo EDP possui nas Distribuidoras Escelsa e Enersul em conseqüência do 
controle da Iven S.A. Uma vez que a reestruturação foi realizada com base no balanço de 30/09/03, os 
resultados refletem apenas os do último trimestre obtido pela Iven S.A. 
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3. PRINCIPAIS INDICADORES 

 
Tabela – Principais indicadores do resultado consolidado da EDP Brasil S.A., 2003. 

 
  R$ mil %

Demonstrativo de Resultados     

Receita bruta 4.386.516  131,8%

Receita líquida 3.329.305  100,0%

Resultado do serviço 348.183  10,5%

Resultado operacional 402.631  12,1%

Resultado não operacional (275.902) -8,3%

Resultado antes de impostos 126.729  3,8%

Resultado líquido (156.421) -4,7%

      

EBIT 348.183  10,5%

EBITDA 563.669  16,9%

      

Balanço patrimonial     

Ativo total 6.286.040    

Patrimônio líquido 1.274.991    

Participação de minoritários 570.834    

Dívida líquida* 2.266.006    

      

Divida líquida / Capitais próprios 1,23    

Dívida líquida / EBITDA 4,17    
* Exclui dívida com BNDES referente à recuperação de perdas com o racionamento 
   
Investimentos R$ mil

 Geração 203,0

 Distribuição 256,7

   Expansão da rede 63,0

   Melhoramentos da rede 32,4

   Transmissão e geração 32,6

   Telecomunicações e informática 18,4

   Modernização 79,8

   P&D 9,7

   Outros 20,8

Outros 1,4

Total 461,1
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Indicadores Operacionais da Distribuição   

Energia vendida (MWh) 17.890.199

   Residencial 4.199.745

   Industrial 8.625.690

   Comercial 2.481.267

   Rural 760.637

   Outros 1.822.860

    

Preço médio energia vendida (R$/ MWh) 222,08 

    

Geração própria (MWh) 1.387.493

Energia comprada (MWh) 20.534.712

Custo médio energia comprada (R$/MWh) 79,43

    

Número de clientes faturados (mil) 2.820,8

Energia vendida por cliente (MWh) 6,3

    

Nº empregados 3.502

Energia vendida por empregado (MWh) 5.109
  
Indicadores Operacionais da Geração *   

Energia gerada (MWh) 1.386.581

Preço médio de venda de energia (R$/MWh) 63,33
* EDP Lajeado + Fafen Energia  

 
4. AMBIENTE MACROECONÔMICO 
 
O ano de 2003 foi caracterizado pela reversão dos principais indicadores macroeconômicos em 
relação a 2002, principalmente no que se refere à taxa de inflação e câmbio.  
 
A inflação (IGP-M) apresentou uma variação de 8,71% em 2003, significativamente inferior ao 
aumento de 25,31% ocorrido em 2002. Relativamente à taxa de câmbio, o real apresentou uma 
valorização em relação ao dólar de 18%, chegando ao fim de 2003 a uma taxa de R$ 2,89 contra o 
fechamento de 2002 de R$ 3,53. Em relação ao euro, o real apresentou valorização de  2%, cotado a 
R$ 3,64 no fim de 2003.1 

                                                 
1 Cotações para venda referentes ao último dia do mês. 
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Do ponto de vista interno, os principais fatores que influenciaram o comportamento destes 
indicadores foram a manutenção do regime de metas de inflação, o comprometimento com as metas 
de superávit primário acordadas com o Fundo Monetário Internacional e o comportamento da 
balança comercial que apresentou superávit recorde de US$ 24,8 bilhões em 2003.  
 
A manutenção do regime de metas de inflação implicou aumento da taxa de juros (SELIC) no início 
de 2003 chegando a patamares de 26,5% a.a. no primeiro semestre do ano. A reversão das 
expectativas de inflação fez com que o Banco Central adotasse no segundo semestre uma política de 
redução gradual de juros fechando o ano de 2003 com uma taxa de 16,5% a.a. 
 
Do ponto de vista externo, contribuíram para a reversão dos indicadores o cenário de alta liquidez 
apresentada nos mercados financeiros internacionais devido à manutenção de baixas taxas de juros das 
principais economias, facilitando o fluxo de capitais externos para o País. Outro aspecto positivo foi o 
crescimento econômico apresentado por parceiros comerciais relevantes para o Brasil (nomeadamente 
EUA, China e Argentina), influenciando positivamente as exportações brasileiras em 2003. 
 
Em contrapartida, as políticas monetária e fiscal adotadas durante o ano levaram ao arrefecimento da 
atividade econômica interna. A atividade industrial apresentou crescimento de apenas 0,3% em 
relação ao ano anterior. Esse crescimento se deveu principalmente às atividades voltadas para 
exportação. 
 
5. AMBIENTE  REGULATÓRIO 
 
A organização e a regulação do setor elétrico no Brasil ao longo do ano de 2003 foram marcadas por: 
i) conjuntura macroeconômica que variou desde um quadro de  desproporcional percepção de risco 
para um de razoável equilíbrio; ii) conjuntura energética positiva quanto ao risco hidrológico nos 
principais centros de carga (exceto para a Região Nordeste); iii) expansão considerável da capacidade 
instalada, refletindo decisões de investimento tomadas em períodos anteriores, sob cenários de 
escassez de oferta; e iv) moderado crescimento do mercado consumidor, apesar de a economia ter 
registrado crescimento com taxas próximas a zero. 
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Esse cenário foi determinante para um desempenho do setor elétrico em 2003 caracterizado por 
sobre-oferta de energia. Enquanto a capacidade instalada cresceu anualmente à taxa média superior a 
5% no período 2000-2003, o consumo faturado em 2003 ainda foi inferior ao registrado em 2000, 
conforme se pode observar por meio da figura a seguir. 
 

 
Fonte: ELETROBRÁS (2004) e ONS (2004). 
 
Figura – Capacidade instalada de geração de energia elétrica (em GW) e consumo faturado de energia elétrica (em TWh), Brasil, 2000-2003. 

 
O reclamado equacionamento das sobras de energia na geração bem como a reconstituição dos níveis de 
receita anteriormente previstos pelas distribuidoras não foram solucionados pelo crescimento do mercado. 
 
Diante desse panorama, em julho de 2003, o Ministério de Minas e Energia (MME) apresentou a 
“Proposta de Modelo Institucional do Setor Elétrico”, posteriormente convertida, em 11 de dezembro, em 
“Modelo Institucional do Setor Elétrico”. A seguir, apresenta-se uma síntese desse documento.  
 
5.1. O “Modelo Institucional do Setor Elétrico”  
 
O novo arranjo regulatório busca restabelecer o planejamento de médio e longo prazos, centralizar 
em organismos setoriais a comercialização regulada de blocos de energia entre concessionários e criar 
um ambiente para assegurar investimentos, sobretudo em geração.  
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Está prevista a criação de dois novos agentes - a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 
(CCEE), sucessora do Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE), e a Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), com a função principal de desenvolver os estudos para que o MME cumpra papel 
de executor do planejamento energético.  
 
Para o monitoramento das condições de atendimento eletro-energético, cobrindo um horizonte de 
cinco anos, será criado o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE).  
 
São alteradas as competências de agentes existentes: ao MME se restitui a condição de agente direto 
de Poder Concedente; ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) se atribui também a 
competência relativa à segurança do Sistema; a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) sofre 
ajuste em suas funções de regulação; e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) vê alterada 
sua estrutura de governança. 
 
A contratação de energia será operacionalizada pela CCEE e realizada em dois ambientes: (i) 
Ambiente de Contratação Regulada (ACR), compreendendo a contratação por preços de suprimento 
resultantes de leilões; e (ii) Ambiente de Contratação Livre (ACL), compreendendo a contratação por 
preços de suprimento livremente negociados.  
 
As concessionárias de distribuição deverão garantir cobertura contratada para 100% de seu mercado, 
mediante contratação regulada e por meio de licitação. A contratação bilateral por concessionárias de 
distribuição sem licitação pública, portanto, acaba - estas não poderão comercializar a consumidores 
livres - e o auto-suprimento (self-dealing) será extinto. Contudo, ficam preservados e válidos os 
contratos anteriores à efetivação deste novo modelo. 
 
Além disso, as concessionárias de serviço público não poderão exercer atividades estranhas ao objeto 
da concessão, exceto quando previstas em lei e respectivos contratos de concessão.  
 
Esse ambiente regulatório, delineado pelas Medidas Provisórias 144 e 145, ambas de dezembro de 
2003, não está totalmente definido, sendo que importantes regras do novo modelo deverão ser 
regulamentadas, posteriormente à aprovação das Medidas Provisórias, por iniciativas do MMME. 
 
6. ANÁLISE DO DESEMPENHO OPERACIONAL 
 
6.1. Geração  
 
UHE Luís Eduardo Magalhães (Lajeado) 
 
A Central Hidroelétrica do Lajeado, situada no Rio Tocantins, com 902,5 MW de capacidade 
instalada e construída pela Investco, empresa participada em 27,65% pela EDP, 2 operou dentro das 
previsões, tendo produzido 4.457 GWh de energia no decorrer do ano, particularmente caracterizado 
por caudais abaixo da média na época das chuvas. 

                                                 
2
  A participação de 27,65% diz respeito ao capital votante e ao volume de energia da usina a que a EDP tem direito. A participação no capital 

total é de 14,63%. 
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No âmbito do meio ambiente, a mitigação de impactos socioeconômicos consolidou a implantação do 
Plano de Desenvolvimento Rural mediante o estabelecimento de acordos envolvendo a empresa, as 
entidades oficiais e a população. Esses acordos permitiram a emancipação das famílias afetadas e a 
transferência de serviços públicos, como saúde e comunicações, para as entidades governamentais e 
municipais responsáveis. No meio biótico prosseguiram as ações de reflorestamento e limpeza do 
reservatório e foram desenvolvidos estudos de limnologia e de comportamento da ictiofauna com 
relação ao modo de operação da central.  
 
UTE Fafen 
 
A Central Termoelétrica FAFEN, instalada no Pólo Petroquímico de Camaçari, Estado da Bahia, 
iniciou a construção da sua segunda fase – composta por uma turbina a gás de 26,7 MW e por uma 
turbina a vapor de 53 MW – em março de 2003. 
 
Este empreendimento está a ser desenvolvido pela EDP em parceria com a Petrobras, na proporção de 
80% e 20%, respectivamente, e terá na sua configuração final, a concluir em fevereiro de 2004, 
capacidade para produzir 133 MW líquidos de energia elétrica e 42 t/h de vapor a partir da queima de 
gás natural. Em 2003, a central gerou um total de 173.902 MWh e 352.603 toneladas de vapor. 
 
AHE Peixe Angical 
 
O Aproveitamento Hidroelétrico Peixe Angical (capacidade instalada de 452 MW), cujas obras 
haviam sido suspensas em 2002 por dificuldades na obtenção de financiamento em condições 
aceitáveis, foi retomado em outubro de 2003 na seqüência de acordos que a EDP estabeleceu com o 
Grupo Eletrobrás e com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 
 
Através destes acordos, Furnas Centrais Elétricas S.A. – participada da Eletrobrás – comprometeu-se a 
adquirir uma participação de 40% neste projeto, enquanto o banco público supracitado assegurou o 
financiamento do projeto em cerca de 50% (R$ 670 milhões, para um orçamento total de R$ 1.391 
milhões), o que possibilitou uma redução substancial do esforço financeiro da EDP. O início de 
operação das três unidades geradoras está programado para maio, julho e outubro de 2006. 
 
AHE Couto Magalhães 
 
O Aproveitamento Hidroelétrico Couto Magalhães (150 MW de capacidade instalada), no qual a 
EDP tem uma participação de 49% e o Grupo Rede 51%, não ultrapassou a fase de estudos 
ambientais (EIA/RIMA), energéticos e de engenharia para caracterização do empreendimento. 
Presentemente, os trabalhos encontram-se suspensos, face ao surgimento de novas exigências de 
entidades oficiais na vertente ambiental – não previstas no contrato de concessão – que iriam 
encarecer substancialmente o projeto e induzir atrasos não apenas dispendiosos, mas susceptíveis de 
comprometer a viabilidade econômica do empreendimento. 
 
Por esse motivo, o Consórcio Ener-Rede Couto Magalhães solicitou à ANEEL a formalização da 
rescisão amigável do contrato de concessão, aguardando-se ainda uma posição desta entidade 
reguladora sobre a referida solicitação. 
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Estudos de Viabilidade de Novos Aproveitamentos 
 
Foi concluído o Estudo de Viabilidade do Aproveitamento Hidroelétrico de Ipueiras, passando-se a 
aguardar a definição das autoridades sobre o processo de licenciamento deste estudo. Igualmente, 
manteve-se no aguardo a definição da autoridade ambiental que permita a conclusão dos estudos 
ambientais referentes ao Aproveitamento Hidroelétrico de Tupiratins. Após a conclusão dos estudos e 
sua aprovação pelas autoridades, a concessão dos aproveitamentos poderá ser  oferecida em licitação 
pública. Ao elaborar estudos, a EDP habilita-se a concorrer à licitação ou a ter seus custos de 
avaliação de viabilidade ressarcidos pelas entidades que obtiverem as concessões. 
 
6.2. Distribuição 

 
Consumo de Energia Elétrica  
 
O volume de energia faturado pelas distribuidoras controladas pelo Grupo EDP totalizou 17.890 
GWh em 2003, representando uma redução de 5,4% em relação a 2002, quando foram vendidos 
18.919 GWh. A tabela a seguir apresenta estas informações: 
 
Tabela – Volume de energia faturado pelas distribuidoras controladas pela EDP Brasil S.A., 2002 e 
2003 (em MWh). 
 

Bandeirante Enersul Escelsa Total 

Mercado 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 • %

Residencial 2.115.353 2.132.164 862.477 872.138 1.133.546 1.195.443 4.111.376 4.199.745 2,1%

Industrial 5.991.162 5.226.696 671.221 654.158 3.289.738 2.744.836 9.952.121 8.625.690 
-

13,3%

Comercial 1.129.718 1.180.262 527.376 547.149 839.335 753.856 2.496.429 2.481.267 -0,6%

Rural 83.591 84.870 276.248 290.949 315.396 384.819 675.235 760.637 12,6%

Outros 840.583 915.528 384.531 415.144 458.902 492.188 1.684.016 1.822.860 8,2%

Total 10.160.407 9.539.520 2.721.853 2.779.538 6.036.917 5.571.142 18.919.177 17.890.199 -5,4%
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Graficamente, por classe de consumo, temos: 
 

 
 
Figura - Volume de energia faturado pelas distribuidoras controladas pela EDP Brasil S.A., por classe de consumo, 2002 e 2003 (em GWh). 

 
A diminuição do volume de energia faturado em 2003 deveu-se principalmente ao comportamento do 
segmento industrial, que apresentou redução de 13,3% em relação a 2002. O consumo deste 
segmento foi afetado pela saída de clientes livres das distribuidoras.  
 
Retirado o efeito provocado pela saída desses clientes livres, o volume de energia vendido teria 
apresentado um crescimento de 6,2% em relação aos do ano de 2002. 
 
Considerando que a função principal das distribuidoras é o serviço de distribuição de energia elétrica 
e que as tarifas de uso do sistema de distribuição foram ajustadas nas revisões tarifárias, o movimento 
de saída de clientes livres não implica perda de margem para as empresas. 
 
Na classe residencial, o consumo aumentou 2,1% em relação ao ano anterior. Apesar do crescimento 
do número de consumidores desta classe (2,0%), ainda são percebidos os efeitos do racionamento que 
acabaram por extinguir hábitos antigos de consumo, substituindo-os pelo uso racional de energia que 
acaba por reduzir o consumo por cliente.  
 
O consumo comercial sofreu pequena redução no volume total de 0,6%, afetado pelo comportamento do 
mercado da Escelsa, que apresentou queda de 10,2%, devido à saída de um importante cliente livre. 
 
A receita de venda de energia das distribuidoras do Grupo em 2003 foi equivalente a R$ 3.973 
milhões, 16,2% superior a 2002, conforme mostra a tabela a seguir. Este aumento no faturamento se 
deveu aos ajustes tarifários recebidos pelas distribuidoras em 2002 e 2003 refletidos na tarifa média 
faturada (com ICMS) que subiu 22,8% para R$ 222,08 por MWh.  
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Tabela – Receita bruta de venda de energia elétrica por classe, distribuidoras controladas pela EDP 
Brasil S.A., 2002 e 2003 (em mil). 
 

 Bandeirante Enersul Escelsa Total 

Mercado 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 • %

Residencial 569.209 735.585 211.915 265.152 329.317 390.586 1.110.441 1.391.323 25,3%

Industrial 845.880 895.711 90.427 113.775 405.458 384.060 1.341.765 1.393.546 3,9%

Comercial 284.479 345.732 118.029 153.923 193.024 217.399 595.532 717.054 20,4%

Rural 11.518 13.207 37.081 49.452 44.116 60.289 92.715 122.948 32,6%

Outros 142.970 178.199 58.900 73.502 77.523 96.489 279.393 348.190 24,6%

Total 1.854.056 2.168.434 516.352 655.804 1.049.438 1.148.823 3.419.846 3.973.061 16,2%

 
Tabela – Tarifa média por classe com ICMS (R$/MWh) 
 

Tarifa Média R$ / MWh 2002 2003 

Residencial 270,1 331,3 

Industrial 134,8 161,6 

Comercial 238,6 289,0 

Rural 137,3 161,6 

Outros 165,9 191,0 

Tarifa Média Total 180,8 222,1 

 
As distribuidoras controladas pela EDP Brasil encerraram o ano de 2003 atendendo 
aproximadamente 2,9 milhões de clientes, apresentando um crescimento de 1,9% em relação a 2002, 
conforme se observa pela tabela abaixo: 
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Tabela – Número de consumidores por classe, distribuidoras controladas pela EDP Brasil S.A., 2002 e 
2003 (em mil). 
 

 Bandeirante Enersul Escelsa Total 

Mercado 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 • %

Residencial 
1.184 1.211 489 504 756 764 2.430 2.479 2,0%

Industrial 
9 8 5 4 11 11 25 23 -9,7%

Comercial 
89 87 52 53 84 85 225 225 -0,1%

Rural 
8 8 44 46 93 99 145 152 5,1%

Outros 
7 8 6 7 9 9 23 23 1,5%

Total 
1.297 1.320 596 614 954 968 2.848 2.902 1,9%

 
Número de Funcionários 
 
O quadro de colaboradores das empresas de distribuição do Grupo EDP era de 3.502 funcionários no 
fim de 2003, representando uma redução de 3% em relação ao ano anterior. 
 
Tabela – Número de funcionários, distribuidoras controladas pela EDP Brasil S.A., 2002 e 2003. 
 

Distribuidora 2002 2003 

Bandeirante 1.341 1.257 

Enersul 928 940 

Escelsa 1.353 1.305 

Total 3.622 3.502 

 
A redução no número de funcionários e o crescimento na base de consumidores fizeram com que as 
empresas apresentassem melhores índices de eficiência (número de consumidores por funcionário), 
conforme mostra a figura a seguir. 
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Figura – Consumidores por empregados, distribuidoras controladas pela EDP Brasil S.A., 2002 e 2003. 
 

Sempre com foco em seus colaboradores, as distribuidoras do grupo proporcionaram a criação de um 
ambiente para estimular e apoiar a iniciativa individual e do grupo gestor na busca de metas 
organizacionais claras. 
 
Para a sustentabilidade dos resultados é fundamental o desenvolvimento dos recursos humanos, que 
continuou a integrar uma das principais diretrizes estratégicas da Empresa, concretizada na realização 
de diversas ações, notadamente de treinamento. 
 
Os programas de treinamento foram estruturados com base nas necessidades de desenvolvimento de 
competências nas habilidades básicas, específicas e de gestão, considerando diagnóstico feito pelas 
lideranças, avaliação de desempenho, indicadores de RH e as diretrizes empresariais.  
 
O estímulo ao desenvolvimento profissional e pessoal, mediante ações de treinamento interno e 
externo, participações em eventos técnicos e outras ações, significaram um total mais de 208 mil 
horas de treinamento. 
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Tabela – Horas de treinamento, distribuidoras controladas pela EDP Brasil S.A., 2003. 
 

Treinamento Bandeirante Enersul Escelsa Total 

Horas de Treinamento 

(mil horas) 
95 42 71,7 208,7 

Horas por Funcionário 72 44,7 55 - 

 
Indicadores de Qualidade (DEC e FEC) 
 
Os indicadores de qualidade, Duração Equivalente de Interrupção por Consumidor (DEC) e 
Freqüência Equivalente de Interrupção por Consumidor (FEC), apresentaram melhoras significativas 
durante o ano de 2003, deixando as empresas em situação confortável quanto ao cumprimento dos 
padrões estabelecidos para aquele período. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura – Indicadores de DEC e FEC, distribuidoras controladas pela EDP Brasil S.A., 2002 e 2003. 

 
No ano de 2003 as empresas de distribuição do Grupo EDP realizaram investimentos operacionais de 
R$ 256,7 milhões destinados, principalmente, a investimentos na rede de distribuição (expansão e 
melhoramentos) e modernização (particularmente no caso da Bandeirante, cujo Programa Integrado 
de Modernização foi responsável por dispêndios de R$ 71,2 milhões em 2003). Tais investimentos 
permitiram que em 2003 as distribuidoras obtivessem significativa melhoria dos seus indicadores de 
qualidade, encerrando o ano em níveis bem inferiores aos limites estabelecidos pelo órgão regulador.  
 
Tabela – Investimentos distribuidoras controladas pela EDP Brasil S.A., 2003. R$ mil 
 

 Bandeirante Escelsa Enersul Total 

Expansão da rede 36.087 17.381 9.551 63.019 

Melhoramentos da rede 12.251 11.234 8.914 32.399 

Transmissão e Geração 19.960 12.613 32.573 

Telecomunicações e Informática 1.390 9.664 7.366 18.420 

Modernização 71.272 2.259 6.237 79.768 

P&D 6.936 1.315 1.461 9.712 

Outros 8.322 2.661 9.840 20.823 

Total 136.258 64.473 55982 256.713 
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Destaques da Distribuição 
 
Um dos principais desafios em 2003 foi a Revisão Tarifária Ordinária, com o objetivo de repor o 
equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão, visando a remunerar adequadamente os 
capitais investidos nas empresas, permitir a continuação dos investimentos na melhoria da qualidade 
de serviço e na modernização das empresas e repassar para as tarifas ganhos de produtividade. Este 
processo envolveu todas as áreas da Enersul e Bandeirante, empresas do grupo que, em 2003, nos 
meses de abril e outubro, respectivamente, obtiveram a primeira revisão. A Escelsa terá revisão 
tarifária em agosto de 2004, tratando-se esta já da sua terceira revisão.  
 
A revisão tarifária da Enersul resultou em um reajuste tarifário de 42,26%, dos quais 32,59% foram 
concedidos em abril de 2003 e os restantes 9,67% serão adicionados às tarifas nos próximos quatro 
anos. No processo de revisão tarifária da Bandeirante, a empresa foi autorizada a reajustar suas 
tarifas em 18,08%, dos quais 14,68%, em outubro de 2003, e os demais 3,40% serão incorporados 
nas tarifas em três anos.  
 
Na Bandeirante destaca-se ainda o Programa Integrado de Modernização (PIM), iniciado em 2002, 
que compreende os projetos de automação das Redes, Sistema de Comando e Controle, Sistema de 
Informação Técnica, Sistema de Gestão Comercial entre outros, que apresentou grande evolução em 
2003, permitindo a conclusão de projetos que contribuem para maior eficiência, agilidade  e 
flexibilidade da concessionária, reduzindo custos e melhorando a qualidade dos serviços.  
 
No caso da Escelsa, premiando sua política de melhorias na atuação, o COGE (Comitê de Gestão 
Empresarial – composto pela Eletrobrás e concessionárias do setor elétrico brasileiro), concedeu, na 
categoria Ações de Responsabilidade Social, o prêmio de melhor projeto: “Sistema de 
Responsabilidade Social e Cidadania da Escelsa”. Na categoria Gestão de Segurança e Saúde 
Ocupacional, a Escelsa ficou classificada entre os três primeiros lugares com o projeto “Segurança e 
Saúde Ocupacional”. A Escelsa sagrou-se, ainda, a vencedora do prêmio Eletricidade 2003, como 
“Melhor evolução da Região Sudeste”, concedido pela revista Eletricidade Moderna, publicação líder 
do setor de energia no Brasil. 
 
Por meio de suas políticas de melhorias operacionais, a Enersul foi premiada pela Associação 
Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee), pela revista Eletricidade Moderna e pelo 
órgão regulador. A Enersul conquistou, pelo 3º ano consecutivo, o prêmio da Abradee na categoria 
“Melhor Distribuidora das Regiões Norte e Centro-Oeste”. Na mesma ocasião, foi reconhecida como 
a quarta “Melhor Distribuidora do Brasil”. Pelo 5º ano consecutivo, a Enersul sagrou-se com 
“Melhor Empresa da Região Centro-Oeste”, prêmio concedido pela revista Eletricidade Moderna. Já 
o Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor (IASC) do órgão regulador posicionou a Enersul como 
a “Melhor Distribuidora da Região Centro-Oeste”. 
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6.3. Comercialização 
 
Durante o ano de 2003 a Enertrade buscou otimizar os recursos com vistas à redução e mitigação do 
risco dos ativos de energia elétrica do Grupo EDP. Concomitantemente, a Enertrade perseguiu a 
maximização de resultados com a comercialização de energia elétrica com grandes consumidores 
industriais de energia. Esta atuação permitiu que a Enertrade se consolidasse, também em 2003, como 
a mais atuante comercializadora do mercado brasileiro. 
 
O volume de energia comercializada pela Enertrade atingiu 2.737 GWh, com crescimento de 116% 
sobre o movimento de 2002 de 1.270 GWH. 
 
Figura -  Abertura de operações de compra e venda de energia elétrica, Enertrade (em GWh). 

 
Os preços médios de venda e compra da Enertrade em 2003 foram, respectivamente, R$ 58,80 por 
MWh e R$ 53,34 por MWh.  

 
7. ANÁLISE DO DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
7.1. Resultados Alcançados 
 
A EDP Brasil obteve em 2003 um prejuízo de R$ 156,4 milhões que não se compara diretamente com  
o prejuízo de R$ 4,3 milhões apresentado em 2002, conforme abaixo mencionado. O resultado de 
2003 foi particularmente afetado pelas provisões para perdas com investimentos de R$ 229,1 milhões 
referentes à EDP Lajeado e à FAFEN. 
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10.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 
Tabela – Destaques do resultado consolidado da EDP Brasil S.A., 2002 e 2003* 
 

Valores em R$ mil 2003 2002

Receita bruta 4.386.516 2.050.899

Receita líquida 3.329.305 1.619.687

Resultado do serviço 348.183 77.805

Margem operacional 10,5% 4,8%

EBITDA 563.669 151.906

Margem EBITDA 16,9% 9,4%

Resultado financeiro líquido 56.841 (99.212)

Resultado não operacional + Eq. patrimonial (278.295) (3.964)

LAIR 126.729 (25.371)

Imposto de renda + Contribuição social (141.262) (3.802)

Participação de minoritários (141.888) 24.796

Prejuízo líquido (156.421) (4.377)
 
* Os demonstrativos consolidados da EDP Brasil de 2002 não incorporam os números consolidados da IVEN (controladora direta da 
Escelsa e Enersul), já que a mesma só passou a ser controlada diretamente pela EDP Brasil a partir de 01 de outubro de 2003. Desta forma, 
a comparação entre os dois exercícios não é aplicável.  

 
A EDP Brasil consolidada apresentou, em 2003, resultado do serviço de R$ 348,2 milhões e EBITDA 
de R$ 543,2 milhões, representando margens operacional e EBITDA de 10,5% e 16,3%, 
respectivamente. Contribuíram para este resultado os reajustes tarifários concedidos para as 
distribuidoras do grupo em 2002 e 2003 e o controle das despesas operacionais.  

 

 
Figura – Demonstração de Resultado, EDP Brasil consolidado, 2003. 
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10.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 
O resultado financeiro líquido, excluindo participações societárias, apresentado em 2003 de R$ 56,8 
milhões foi beneficiado pela valorização do real em relação ao dólar ocorrida no exercício, afetando 
nomeadamente as dívidas denominadas em moeda estrangeira detidas pela Escelsa e Enersul.  
 
O endividamento total consolidado da EDP Brasil chegou a R$ 3.065 milhões em dezembro de 2003. 
Deste total, 30% (R$ 911,0 milhões) são compostos por dívidas de curto prazo. No que se refere à 
dívida em moeda estrangeira, a mesma representava 51% do endividamento consolidado (R$ 1.569 
milhões) em 31/12/2003. 

        
 
Figura – Endividamento da EDP Brasil S.A., consolidado por moeda (R$ mil) e por prazo (curto e longo), dezembro de 2003. 

 
7.2. Provisão para Perdas com Investimentos 
 
A EDP Brasil registrou provisões para perdas com investimentos realizados na Fafen Energia S.A. e na 
EDP Lajeado S.A. 
 
Na Fafen o reconhecimento das perdas foi decorrente das dificuldades em realizar a venda da energia 
ao antigo Valor Normativo Térmico, premissa com que a usina foi construída. O valor da provisão da 
Fafen foi de R$ 139 milhões, cujo registro foi realizado apenas no Balanço da Controladora. 
 
Na EDP Lajeado, as perdas com o investimento são decorrentes das incertezas quanto ao preço de 
venda da energia, através da Enertrade Comercializadora de Energia S.A. O valor da provisão foi de 
R$ 90 milhões, registrados no Balanço da EDP Lajeado S.A. 
 
Na Enersul foi reconhecida provisão de R$ 22 milhões para ajuste a mercado do valor investido em turbina 
destinada à Termoelétrica de Campo Grande adquirida em 2001, cujo projeto foi desativado pelo Grupo. 
 
As provisões deverão ser revistas periodicamente, podendo ser ajustadas para mais ou para menos 
dependendo do comportamento das premissas que deram origem às mesmas. 
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10.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 
Exceto pela revisão mencionada no parágrafo anterior, as provisões ora efetuadas são eventos não 
recorrentes. Excluídas as mesmas, o lucro da EDP Brasil consolidado teria sido de aproximadamente 
R$ 75 milhões. 
 
8. REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA 
 
Em dezembro de 2003 o Grupo EDP concluiu nova fase da reestruturação societária com a 
transferência para a EDP Brasil S.A. do controle direto da IVEN S.A., empresa que controla a Espírito 
Santo Centrais Elétricas S.A. (Escelsa) e a  Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. (Enersul). 
 
No processo também foram extintas a Calibre Participações S.A., 135 Participações S.A., EDP 2000 
Participações Ltda. e EDP Investimentos Ltda., veículos utilizados à época das aquisições das 
participações no capital da IVEN S.A. A extinção dos veículos ocorreu por incorporação dos mesmos 
na EDP Brasil S.A., com elevação do seu capital social em benefício dos acionistas dessas empresas e 
objetivou a simplificação da estrutura societária bem como a eliminação de ineficiências fiscais. 
 
Como resultante do processo, a EDP Brasil passou a deter 23,98% do capital total e 69,55% do 
capital votante da IVEN S.A. 
 
Também em dezembro passado, o Grupo EDP promoveu a incorporação da Enerpro Serviços de 
Produção e Engenharia S.A. pela Energest S.A., que passa a concentrar a atuação sobre o 
desenvolvimento e implementação de projetos de geração de energia bem como a prestação de 
serviços de engenharia e de operação e manutenção de unidades de geração no Brasil. 
 
A reestruturação societária deverá ser concluída no ano de 2004 com a transferência para a EDP 
Brasil de todas as demais participações que o Grupo EDP possui no País. 
 
A ilustração a seguir apresenta a estrutura societária simplificada após os movimentos societários 
realizados em dezembro de 2003: 
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10.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura – Estrutura societária simplificada da EDP Brasil S.A., posição 31 de dezembro de 2003. 
 

 
9. AÇÕES RELEVANTES 

 
9.1 Responsabilidade Social 
 
No âmbito do projeto da Bandeirante “Comunidade/Educação”, iniciado em 2002, foram contempladas 
51 escolas do ensino básico, beneficiando cerca de 22 mil crianças. Com o apoio de 28 empresas parceiras 
no projeto e de 142 colaboradores em regime de voluntariado, foram efetuadas variadas ações visando à 
melhoria das condições das escolas, a distribuição de “kits” escolares e de higiene bucal a todas as crianças 
e o lançamento da campanha do livro, assim como, do agasalho e outras.  
 
Na esfera sócio-cultural, a Bandeirante patrocinou espetáculos, investiu em ações de conscientização do uso 
racional e seguro da eletricidade e atuou em sintonia com o Programa Fome Zero, do Governo Federal. 
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A Enersul, dentro da diretriz de inserção social, deu continuidade ao seu programa de 
responsabilidade social, durante o ano de 2003, merecendo distinção:   
 

i) “Projeto Incluir” que congrega duas grandes ações para o exercício da cidadania. A primeira 
busca treinar, qualificar e empregar Pessoas com Necessidades Especiais, estando contratadas 37 
pessoas com necessidades especiais, perfazendo 4% do quadro de pessoal da Enersul. A segunda 
objetiva habilitar profissionalmente adolescentes entre 16 e 18 anos oriundos das classes menos 
favorecidas, tendo sido contratados 33 destes adolescentes por um período de dois anos; e  
 
ii) “Programa de Baixa Renda” destinado à população de baixa renda com o objetivo de dotar 
de energia elétrica unidades consumidores destas camadas mais carentes da população, tendo sido 
beneficiadas 10.004 residências. 
 
Com relação ao programa de responsabilidade social da Escelsa, no ano de 2003, merecem destaques:  
 
i) “Projeto Incluir” que reúne também duas grandes ações para o exercício da cidadania. A 
primeira objetiva treinar, qualificar e empregar Pessoas com Necessidades Especiais. Foram 1.360 
horas de treinamento, estando contratadas 36 pessoas com necessidades especiais, perfazendo 2,75% 
do quadro de pessoal da Escelsa em dezembro de 2003, estando previsto chegar a 4% em 2004 e 5% 
em 2005 do quadro de pessoal. A segunda objetiva habilitar profissionalmente adolescentes entre 16 e 
18 anos oriundos das classes menos favorecidas, tendo sido contratados 48 destes adolescentes por 
um período de dois anos. Este programa do adolescente possibilitou a Escelsa obter da Fundação 
ABRINQ, pelo terceiro ano consecutivo, o título de “Empresa Amiga da Criança”; e  
 
ii) “Programa de Baixa Renda” destinado à população de baixa renda com o objetivo de dotar 
de energia elétrica unidades consumidores destas camadas mais carentes da população, tendo sido 
beneficiadas 2.370 residências. 
 
9.2. Meio Ambiente 
 
9.2.1 Distribuição 
 
No âmbito do processo de financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a 
Bandeirante foi, em 2003, avaliada sob o ponto de vista ambiental por consultores especializados daquela 
entidade, verificando-se o baixo risco de impactos ambientais na condução de suas atividades. 
 
Consciente dos princípios de desenvolvimento sustentável e com o firme propósito de compatibilizar o 
desenvolvimento de suas atividades com o meio ambiente e as comunidades locais, a Bandeirante vem 
empreendendo esforços significativos para o uso racional de recursos e para a conscientização dos 
colaboradores, fornecedores e comunidades, em relação às questões ambientais, observando atentamente os 
preceitos estabelecidos na legislação ambiental.  
 
Com esse intuito, a Bandeirante vem participando de diversas iniciativas junto aos Poderes Públicos Municipais 
para a adequação da arborização urbana, visando um equilíbrio entre os sistemas elétricos e a vegetação local. 
 
Atualmente, a Bandeirante desenvolve um Sistema de Gestão Ambiental que, entre outros benefícios, 
garantirá um aprimoramento contínuo de suas atividades relacionadas com o meio ambiente.  
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Em relação à Enersul, ciente de sua responsabilidade, enquanto empresa distribuidora de energia 
elétrica, tem um desempenho atuante neste quesito, agindo, permanentemente, com a proteção e 
respeito que os recursos naturais do Estado merecem, promovendo investimentos em Rede Compacta 
de Distribuição, também conhecida como linha verde ou Rede Ecológica, em arborização e na 
eliminação do óleo isolante ascarel. 
 
Quanto à Escelsa, há anos vem atuando de forma sistemática e intensiva na preservação desses 
recursos. Além de desenvolver atividades específicas, a empresa se alia a entidades e órgãos de defesa 
ambiental, participando, direta ou indiretamente, de eventos e ações com essa finalidade.  
 
Em 2003, merece destaque que a empresa manteve cedido em comodato um veículo, para o projeto de 
preservação da bacia do Rio Guandu, de responsabilidade do Governo do Estado do Espírito Santo 
em parceria com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA), órgão do Governo Federal. 
 
Em 2003, o total de investimento em meio ambiente das empresas distribuidoras participadas da EDP 
Brasil S.A. representaram cerca de R$ 11,26 milhões. 
 
9.2.2 Geração 
 
Relativamente aos negócios de geração, no decorrer do ano de 2003 prosseguiram as ações 
pertinentes ao Meio Ambiente quer para os empreendimentos em exploração quer para os que se 
encontram em fase de construção. 
 
Para os empreendimentos em exploração foram desenvolvidos programas e ações de proteção de 
espécies e habitats naturais. 
 
Neste domínio foram particularmente cuidados aspectos relacionados com a ictiofauna, de forma a 
estudar o comportamento das espécies específicas em face das condições de operação das usinas. 
Igualmente procedeu-se ao monitoramento das condições de operação dos dispositivos de 
transposição de barragens, particularmente a Escada de Peixes da UHE Lajeado, comprovando a sua 
eficiência especialmente no período da piracema. 
 
No âmbito dos monitoramentos, são de especial relevo as ações empreendidas para a monitorização 
da qualidade da água dos reservatórios, mediante a realização de análises sistemáticas de água e, no 
caso da UHE Lageado, através de sonda automática permanentemente instalada em posição 
estratégica no lago, para a medição de parâmetros determinantes da sua qualidade. 
 
Foram iniciadas e em alguns casos concluídas, bem como prestada colaboração aos órgãos oficiais 
responsáveis pela execução, as tarefas de Implementação e Manutenção de Sistemas de Gestão 
Ambiental, particularmente Planos de Gestão Sócio Patrimonial e Ambiental, contemplando  
informação relevante sobre cadastro, implantação de programas de preservação e recuperação de 
vegetação e fauna. 
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Na UHE Lajeado foi concluído em colaboração com as entidades oficias, movimentos sociais e a população 
afetada, o Plano de Desenvolvimento Rural (PDR), destinado a promover a emancipação das comunidades 
locais afetadas pela formação do reservatório, o qual está em implementação monitorado com a colaboração 
das entidades envolvidas como garantia do seu integral cumprimento. 
 
Para os empreendimentos em construção, especialmente para o AHE Peixe Angical, e na seqüência da 
retomada das obras, foram igualmente retomadas as ações de implantação dos 30 Programas Ambientais que 
fazem parte do Projeto Básico Ambiental, em 2003 praticamente concentrados nas fases de planejamento, 
especificação e projeto.  
 
No âmbito do Meio Ambiente, são igualmente de referir as ações desenvolvidas junto dos órgãos ambientais 
no âmbito dos estudos de viabilidade de empreendimentos hidrelétricos, nas fases de EIA/RIMA. 
 
A EDP tem estudado também a possibilidade de aplicação dos Mecanismos de Desenvolvimento Limpo em 
conjugação com a construção dos projetos hidroelétricos em curso.      
 
 

F-43



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL          
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas             Legislação Societária 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS                   Data-Base - 31/12/2003 
  
 

99999-9 EDP BRASIL S.A.                          03.983.431/0001-03 
 

11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS 
 
1 Contexto operacional 
 
A EDP Brasil S.A., companhia de capital fechado, constituída em 24 de julho de 2000, tem como 
objetivo social participar em outras sociedades, como acionista ou quotista, bem como em negócios e 
empreendimentos do setor energético, no Brasil ou no exterior. A companhia pode, ainda, prestar 
serviços de assessoria e consultoria técnica na área de energia, em suas diferentes formas e 
modalidades, a clientes no Brasil ou no exterior. 
 
Em 11 de dezembro de 2003, foram editadas as Medidas Provisórias nos. 144 e 145, dispondo sobre a 
comercialização de energia elétrica e assuntos correlatos, que se encontram em tramitação na Câmara 
e no Senado para respectivas aprovações e, no estágio atual desse processo, os efeitos nas operações 
das empresas consolidadas ainda não podem ser avaliados. 
 
2 Reestruturação societária 
 
Objetivando otimizar o controle da gestão, por deliberação de seus acionistas, a administração da 
EDP Brasil S.A. vem procedendo à reestruturação societária das empresas que compõem parte do 
Grupo EDP no Brasil, envolvendo inclusive empresas controladoras e ligadas no exterior. 
 
Deve ser ressaltado que as reestruturações efetuadas dificultam a comparabilidade das demonstrações 
financeiras ora apresentadas. 
 
As etapas de reestruturação ocorridas durante os exercícios de 2003 e de 2002 são as seguintes: 
 
(a) Em 2002 a Enerpaulo - Energia Paulista Ltda., ex-controladora da Bandeirante Energia S.A. 

foi cindida, sendo a parcela correspondente ao ágio na aquisição da Bandeirante incorporada 
pela própria Bandeirante e os demais ativos e passivos incorporados pela EDP Brasil S.A.; 
com essa operação a Enerpaulo foi extinta e a EDP Brasil passou a participar em 96,50% da 
Bandeirante Energia S.A. e em 94,8% da Enerpeixe S.A. 

 
(b) Em 2002 a Energest S.A. teve seu capital reduzido na proporção de suas ações que foram 

transferidas para a EDP Brasil S.A., relativamente aos investimentos mantidos na Fafen 
Energia S.A. e na EDP Lajeado Energia S.A. Essas transferências foram efetuadas pela EDP 
Electricidade de Portugal S.A. e Electricidade de Portugal Internacional, SGPS, S.A., ex-
controladoras da Energest S.A., via aumento de participação na EDP Brasil S.A. 
A Fafen e a EDP Lajeado passaram a ser controladas diretamente pela EDP Brasil S.A. 

 
(c) Em 2003 foi transferido para a EDP Brasil S.A. o controle direto da Iven S.A., empresa que 

controla a Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - Escelsa e a Empresa Energética de Mato 
Grosso do Sul S.A. - Enersul. Em conseqüência, foram extintas as empresas veículos 
constituídas na época da aquisição das concessionárias, por incorporação à EDP Brasil. Com 
essas operações, a companhia passou a deter 23,98% do capital total e 69,55% do capital 
votante da Iven. 
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(d) Também em 2003 a Energest S.A. incorporou a Enerpro - Serviços de Produção e 

Engenharia S.A. e passou a concentrar sua atuação na prestação desses serviços. 
 
Com a transferência do controle da Iven para a EDP Brasil, a partir do 1o. de outubro de 2003, as 
diversas contas das demonstrações financeiras consolidadas passaram a refletir o acréscimo 
patrimonial dessa transação, que pode ser resumida da seguinte forma: 
 
  Valores em 31 de dezembro de 2003 
   
Ativo circulante  811.914 
Ativo realizável a longo prazo  932.145 
Ativo permanente  1.860.493 
Passivo circulante  762.610 
Passivo exigível a longo prazo  2.299.621 
Participação minoritária  334.242 
Patrimônio líquido  208.079 
Receita operacional líquida  1.514.003 
Lucro operacional bruto  447.134 
Despesas operacionais  242.170 
Resultado financeiro positivo  136.583 
Lucro líquido do exercício  91.512 
 
Na controladora, a equivalência patrimonial na Iven inclui apenas o resultado apurado na empresa no 
período de 1o. de outubro a 31 de dezembro de 2003. 
 
3 Apresentação das demonstrações financeiras 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, as quais incluem disposições complementares da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e 
normas estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 
 
Algumas empresas do grupo, consolidadas nessas demonstrações financeiras, estão sujeitas 
parcialmente e/ou integralmente às normas contidas no Manual de Contabilidade do Serviço Público 
de Energia Elétrica. 

F-45



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL          
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas             Legislação Societária 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS                   Data-Base - 31/12/2003 
  
 

99999-9 EDP BRASIL S.A.                          03.983.431/0001-03 
 

11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS 
 

(a) Principais práticas contábeis 
 

(i) O resultado é apurado pelo regime de competência, incluindo as receitas e despesas 
incorridas, destacando-se: 

 
• O fornecimento de energia elétrica não faturado até a data do encerramento do exercício é 

mensurado e registrado contabilmente. 
 
• Subvenção Conta Consumo de Combustíveis - CCC (demonstração do resultado) - encargo 

setorial assumido pelas distribuidoras de energia elétrica, cujos recursos são destinados a 
fundo específico, administrado pela Eletrobrás - Centrais Elétricas Brasileiras S.A., com o 
objetivo de subsidiar os gastos com o consumo de combustíveis fósseis das geradoras 
termelétricas no Brasil. 

 
• Conta de compensação de variação de custos da Parcela A (consumidores e concessionários) - 

inclui as variações positivas e negativas dos itens da Parcela A (gastos não gerenciáveis), 
previstos em contrato de concessão de distribuição de energia elétrica. 

 
• No caso de investimentos em controladas, é constituída provisão para: (i) compatibilizar o 

valor contábil dos ativos ao seu respectivo valor de recuperação; e (ii) passivo a descoberto. 
 
• Imposto de renda e contribuição social - calculados conforme legislação e alíquotas vigentes à 

data do balanço (25% para o imposto de renda e 9% para contribuição social sobre o lucro). 
De acordo com as disposições da Instrução CVM no. 371, de 27 de junho de 2002, são 
registrados contabilmente os créditos tributários diferidos sobre prejuízos fiscais, base 
negativa da contribuição social e diferenças temporárias. 

 
(ii) Consumidores e concessionários - incluem os valores: (i) faturados a consumidores finais e 

concessionários revendedores, bem como receita referente à energia consumida e não faturada; (ii) a 
receber relativos à energia comercializada no Mercado Atacadista de Energia Elétrica - MAE; (iii) a 
receber relativo à recomposição de receita e à energia livre; (iii) provisão para créditos de liquidação 
duvidosa - calculada em montante considerado suficiente para cobrir eventuais perdas na realização 
de contas a receber de consumidores e concessionários; e (iv) a receber, líquidos, de bônus e 
custos a reembolsar decorrentes da implantação do Programa emergencial de redução do 
consumo de energia elétrica. 

 
(iii) Estoques - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição. Os materiais destinados ao 

consumo e manutenção são classificados no ativo circulante. Os materiais destinados a obras 
são classificados no imobilizado em curso. 
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(iv) Investimentos - inclui participação em empresas controladas e coligadas avaliadas pelo 

método de equivalência patrimonial e ágio decorrente da aquisição de participação acionária 
em empresa controlada, líquido de respectiva amortização, além dos aspectos acima 
mencionados em relação a provisões de imparidade e de passivo a descoberto (Item (i)). 

 
(v) Imobilizado - registrado ao custo de aquisição ou custo de construção, corrigidos monetariamente 

até 31 de dezembro de 1995. A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com 
taxas anuais determinadas como descrito na Nota 12. Adicionalmente, os encargos financeiros, 
relativos aos financiamentos obtidos de terceiros, efetivamente aplicados no imobilizado em curso, 
são registrados neste subgrupo no custo das respectivas obras. 

 
(vi) Diferido - inclui gastos com estudo de viabilidade de projetos ligados à área de geração de 

energia elétrica. 
 
(vii) Demais ativos circulante e realizável a longo prazo - são demonstrados aos valores de custo 

ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos. 
 
(viii) Fornecedores - inclui o saldo a pagar, substancialmente a fornecedores de energia elétrica e o 

saldo de energia livre a pagar aos respectivos fornecedores. 
 
(ix) Empréstimos e financiamentos - atualizados com base nas variações monetárias e cambiais, 

acrescidos dos respectivos encargos incorridos até a data do encerramento do exercício. 
 
(x) Demais passivos circulante e exigível a longo prazo - são demonstrados pelos valores 

conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, 
variações monetárias e cambiais. 

 
Deve ser ressaltado que na preparação de demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas 
para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Sendo assim, as presentes demonstrações 
incluem várias estimativas principalmente referentes a: (i) recuperação de créditos; (ii) recuperação de 
ativo imobilizado (depreciação e imparidade); (iii) recuperação de investimentos (imparidade e passivo 
a descoberto); (iv) benefícios a empregados e (v) impostos de renda e contribuição social. Tais 
provisões, apesar de refletirem a melhor estimativa possível nas circunstâncias por parte da 
administração das companhias, podem apresentar variações em relação aos dados reais. 

 
(b) Demonstrações financeiras consolidadas 
 
Embora não seja requerido, a administração decidiu também apresentar demonstrações financeiras 
consolidadas, as quais foram elaboradas em consonância com os princípios básicos de consolidação 
definidos na Lei das Sociedades por Ações e normas contábeis aplicáveis. 
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Na consolidação são eliminados os investimentos, os saldos a receber e a pagar, receitas, despesas e 
lucros não realizados decorrentes de transações entre as empresas. A participação dos minoritários no 
patrimônio líquido e no resultado é apresentada destacadamente. 
 
As demonstrações financeiras consolidadas abrangem as da EDP Brasil S.A. e suas controladas e 
controladas em conjunto mencionadas na Nota 11. As empresas controladas em conjunto foram 
consolidadas na proporção de participação societária da EDP Brasil S.A. nas respectivas empresas. 

 
4 Títulos e valores mobiliários 
 
     Consolidado 
      

Instituição financeira  Tipo  Vencimento 2003 
      

Banco Pactual S.A.  NBC-E   17.11.05 100.617 
Banco BBA Credtanstalt S.A.  NBC-E   12.10.06 83.550 
Banco BBA Credtanstalt S.A.  NBC-E   16.11.06 4.768 
Citibank S.A.  NA   1.228 
Banco Brasil S.A.  Fundos investimentos   9.108 
Citibank S.A.  Fundos investimentos   2.342 
Outros  Outros   1.476 
      

     203.089 

 
Os títulos e valores mobiliários são representados, basicamente, por títulos públicos federais, (NBC-
E), que rendem juros e variação cambial e estão registrados no circulante, devido a possibilidade de 
resgate a qualquer momento e expectativa de realização no curto prazo. 

 

5 Consumidores e concessionários 
 
    Consolidado 
     

 Circulante Longo prazo 
     

 2003 2002 2003 2002 
     

Consumidores     
 Fornecimento residencial, industrial,     
  comercial e rural 393.373 131.744   
 Poder público 72.888 15.347   
 Fornecimento ainda não faturado 136.491 100.158   
Recomposição Tarifária Extraordinária - RTE     
 Recomposição de receita 135.215 100.066 292.442 146.129 
 Energia livre 33.976  172.172 108.138 
Parcelamento de revisão tarifária ordinária 35.219  10.291  
Parcelamento de débitos 51.755    
Outros 22.129 2.862 7.418  
     

Subtotal - consumidores 881.046 350.177 482.323 254.267 
     

Concessionários     
 MAE 13.473 131.507 20.048 18.101 
 Outros 43.533 53.465 46.625  
     

Subtotal - concessionários 57.006 184.972 66.673 18.101 
     
Provisão para créditos de liquidação     
 duvidosa (46.172) (2.287)   
Conta de compensação de variação     
 de custos da Parcela A 78.934 95.032 422.362 76.166 
 
     

 970.814 627.894 971.358 348.534 
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(a) Acordo geral do setor elétrico 
 
(i) Em decorrência de situação hidrológica crítica, que comprometeu a capacidade de geração de 

energia elétrica das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, em 2001 foi instituído pelo 
Governo Federal o Programa Emergencial de Redução do Consumo de Energia Elétrica - 
PERCEE, que dentre outras medidas instituiu o racionamento no consumo de energia elétrica. 

 
Em dezembro de 2001, foi firmado o Acordo Geral do Setor Elétrico com as concessionárias 
distribuidoras e as geradoras de energia elétrica, visando restaurar o equilíbrio econômico-financeiro 
dos contratos de compra e venda de energia elétrica existentes e a recomposição de receitas relativas 
ao período de vigência do PERCEE (entre junho de 2001 e fevereiro de 2002). 
 
(ii) Recomposição Tarifária Extraordinária - RTE 
 
Reajuste Tarifário Extraordinário - para o ressarcimento do montante da Recomposição de receita, 
Parcela A e Energia livre, em atendimento às disposições da Lei no. 10.438/02, foi concedido, a partir 
de janeiro de 2002, o reajuste tarifário extraordinário de 2,9% aplicável aos consumidores 
residenciais e rurais (exceto os de baixa renda) e de 7,9% para os demais, das empresas controladas 
Bandeirante, Escelsa e Enersul. 
 
O prazo máximo fixado para a permanência da Recomposição Tarifária Extraordinária - RTE, nas 
tarifas de fornecimento de energia elétrica para as concessionárias, para liquidação dos saldos de 
recomposição de receita e de energia livre, é: Bandeirante, 64 meses; Escelsa, 69 meses; e Enersul, 73 
meses (contado a partir de janeiro de 2002). As administrações das respectivas companhias esperam 
ser esses prazos suficientes para a integral liquidação de seus créditos, razão pela qual não foi 
constituída qualquer provisão. 
 
Atualização monetária - conforme determinação da ANEEL, o saldo da recomposição de receita é 
remunerado pela taxa de juros equivalente à cobrada, de cada concessionária, nas operações de 
financiamento de que trata o art. 5o. da Medida Provisória no. 14, de  
21 de dezembro de 2001, que em suma refere-se ao programa de financiamento subsidiado pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, como a seguir descrito, e na 
ausência dessa operação financeira, deveria ser utilizada a SELIC. O montante homologado de energia 
livre é atualizado pela taxa SELIC. 
 
Concessão de linha especial de crédito para recomposição financeira de perdas - o BNDES instituiu 
programa de financiamento destinado a suprir a insuficiência de recursos das concessionárias de 
serviços públicos de distribuição de energia. 
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(b) Parcelamento da revisão tarifária ordinária 
 
Em 2003 ocorreram as primeiras Revisões Tarifárias - RT periódicas das controladas Enersul e 
Bandeirante, conforme estabelecido em seus respectivos contratos de concessão. Os percentuais de 
reposicionamento tarifário foram fixados pela ANEEL em 42,26% e em 18,08%, respectivamente. Os 
percentuais são provisórios e serão recalculados quando da homologação pela ANEEL da base de 
remuneração regulatória, apurada nos termos da Resolução ANEEL nº. 493/2002, ora em processo de 
revisão e fiscalização daquela Agência. 
 
Entretanto, para atender ao princípio de modicidade tarifária e a condição de equilíbrio econômico-
financeiro dos referidos contratos, a ANEEL determinou a aplicação desse reposicionamento de forma 
parcelada, conforme a seguir: 
 
(i) No primeiro ano, no caso da Enersul, a partir de abril, e no caso da Bandeirante, a partir de 

outubro, as tarifas de fornecimento de energia elétrica foram reposicionadas com base no 
Índice de Reajuste Tarifário - IRT de 32,59% e 14,68%, respectivamente; 

 
(ii) Nos reajustes tarifários anuais a serem homologados para os anos de 2004 a 2007, será acrescida à 

Parcela B, a diferença entre IRT e o RT, em três parcelas anuais iguais. 
 
Em função disso, as controladas apropriaram ao longo do exercício de 2003 a receita e tributos 
decorrentes, estando os ativos correspondentes apresentados na linha parcelamento de revisão 
tarifária ordinária. 
 
A ANEEL fixou, também, provisoriamente, o fator "X" (mecanismo que reduz a aplicação do Índice 
Geral de Preços - Mercado - IGP-M) em 2,35% para a Enersul e 1,83% para a Bandeirante, a ser 
aplicado a cada ano entre 2004 e 2007, como redutor, em termos reais, da Parcela B da receita das 
respectivas concessionárias. 
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(c) Mercado Atacadista de Energia Elétrica - MAE 
 
Os valores a receber e a pagar são relativos às transações de compra e venda de energia e encargo de 
serviço do sistema, realizados por suas controladas no âmbito do MAE, registrados com base em cálculos 
elaborados e divulgados pelo administrador do sistema. Parte desses valores estão sujeitos a modificação 
dependendo de decisão de processos judiciais em andamento movidos por empresas do setor, relativos a 
interpretação das regras do mercado em vigor. O montante relacionado a essa situação é de R$ 29.442 
(R$ 139.290 em 2002) - valores a receber, líquidos dos respectivos valores a pagar. 
 
(d) Conta de compensação de variação de custos da Parcela A 
 
Os contratos de concessão de distribuição de energia elétrica estabelecem, na composição das tarifas 
praticadas pelas concessionárias, valores para cada item de custos não controláveis pelas empresas, 
imputáveis à despesa operacional e integrantes da variável denominada Parcela A, da fórmula do IRT. 
De um modo geral as variações ocorridas nesses custos são repassadas às tarifas dos períodos de 
reajustes subseqüentes. O controle é efetuado por meio de conta gráfica, para registro da 
compensação de diferenças, positivas ou negativas, entre o valor de cada item de custo, desde a data 
do último reajuste tarifário e a de seu efetivo pagamento. 
 
O saldo apurado é acrescido de remuneração financeira baseada na taxa SELIC. 
 
Os valores da Parcela A, que serão recuperados após o final da RTE (Nota 5(a)(ii)), apurados no período de 
1o. de janeiro a 25 de outubro de 2001, computados na recomposição tarifária extraordinária, apresentam os 
seguinte saldos: 2003 - R$ 198.551; 2002 - R$ 158.369. A Resolução ANEEL nº. 1, de 12 de janeiro de 
2004, introduziu alteração no procedimento relativo à recuperação dessa Parcela A, tendo conferido a 
extensão do período de vigência da RTE pelo prazo necessário para atingir o montante homologado, com a 
utilização do mesmo mecanismo, ou seja, aplicação de tarifário extraordinário. 
 
De acordo com as disposições da Portaria Interministerial nº. 116, de 4 de abril de 2003, o saldo de custos de 
variação da Parcela A - CVA, não vinculados à Recuperação Tarifária Extraordinária, apurados a partir de 
26 de outubro de 2001, será incorporado nas tarifas de fornecimento de energia elétrica nos 24 meses 
subseqüentes ao reajuste tarifário anual que ocorrer entre 8 de abril de 2004 e 7 de abril de 2005.  
 
(e) Concessionários - outros 
 
Montante a receber em decorrência da cisão parcial da Bandeirante realizada em 1o. de outubro de 
2001, com transferência parcial da concessão à Companhia Piratininga de Força e Luz; a Bandeirante 
tem créditos registrados decorrentes da aplicação da proporcionalidade estabelecida no protocolo de 
cisão, no montante de R$ 40.517 (R$ 35.843 em 2002). 
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6 Tributos e contribuições sociais compensáveis 
 
 Controladora Consolidado 
      
 2003 2002 2003  2002 
      
IRRF  1.761 23.377  6.300 
Imposto de renda e contribuição social 6.534 7.024 74.784  19.599 
ICMS   11.622  3.285 
INSS   383  403 
PIS e COFINS   2.620  3.434 
Outros   4.486  17 
      
 6.534 8.785 117.272  33.038 

 
7 Imposto de renda e contribuição social diferidos 
 
  Consolidado 
   
 Curto prazo Longo prazo 
     
 2003 2002 2003 2002 
     
Imposto de renda sobre prejuízos fiscais 26.771 11.799 246.148 91.431 
Contribuição social sobre base negativa 8.363 2.325 85.105 38.624 
Imposto de renda e contribuição social     
 sobre demais adições temporárias 13.090 778 88.018 23.575 
Imposto de renda e contribuição social sobre     
 provisão para déficit previdenciário - PSAP 2.093 2.252 27.205 30.790 
Imposto de renda e contribuição social     
 sobre crédito fiscal incorporado - ágio 5.786 5.606 139.844 145.633 
     
 56.103 22.760 586.320 330.053 

 
(a) Os créditos fiscais poderão ser realizados até o exercício de 2011, com base em 

projeções orçamentárias aprovadas pelos Conselhos de Administração das controladas, 
como abaixo resumido.  

 
2004 56.103 
2005 87.117 
2006 103.059 
2007 150.774 
2008 137.004 
2009 76.499 
2010 a 2011 31.867 
  
 642.423 
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(b) Imposto de renda e contribuição social sobre provisão para déficit previdenciário - PSAP -

refere-se à parcela de benefícios excedente aos ativos relativos aos planos previdenciários do 
tipo benefício definido mantido pela Bandeirante, cuja provisão em 31 de dezembro de 2001 
foi efetuada em contrapartida ao patrimônio líquido, dedutível por ocasião dos pagamentos 
mensais, com expectativa de finalização no exercício de 2014. 

 
(c) O imposto de renda e contribuição social sobre crédito fiscal incorporado decorre da operação de 

incorporação de ágio (Nota 11(i)), que será amortizado pela curva determinada pela ANEEL entre a 
expectativa de resultados futuros e o prazo de concessão da Bandeirante, o que resulta em 
amortização anual média de R$ 6.068 até o ano de 2027 (R$ 5.361 em 2002). 

 
(d) As projeções orçamentárias mencionadas na Nota 7(a) indicam que há base de cálculo 

suficiente para recuperação do saldo integral dos créditos tributários no período como 
demonstrado; no entanto, quanto aos créditos relacionados ao Ágio e PSAP, mencionados nas 
Nota 7(b) e (c), estes serão realizados financeiramente até 2027 e 2014, respectivamente, em 
consonância com as normas de amortização dos valores a eles vinculados.  

 
As estimativas de realização dos créditos fiscais diferidos são periodicamente revisadas, de modo que 
eventuais alterações na perspectiva de recuperação sejam tempestivamente consideradas nas 
demonstrações financeiras. 
 
8 Partes relacionadas 
 
(a) Controladora 
 
Bandeirante Energia S.A. (curto e longo prazos) - refere-se a assunção e liquidação de dívida de sua 
controlada Bandeirante Energia S.A. junto ao Tesouro Nacional, conforme contrato firmado em 27 
de dezembro de 2001. A operação foi formalizada em instrumento de "Compra e Venda de Títulos" 
para pagamento a prazo à EDP Brasil S.A., originalmente em três parcelas, sendo a primeira com 
vencimento em 2 de maio de 2002, no valor de R$ 150.000, a segunda com vencimento em 2 de maio 
de 2003 no valor de R$ 150.000 e a terceira parcela em  2 de maio de 2004 pelo valor equivalente ao 
saldo remanescente a ser apurado. 
 
Em 28 de julho de 2003, foi celebrado o 3o. Termo de Aditamento ao Contrato, estabelecendo que, 
em 31 de dezembro de 2003, o saldo total remanescente (principal + encargos) tornar-se-á "novo 
principal", o qual será pago em 24 parcelas mensais iguais e sucessivas de janeiro de 2004 a dezembro 
de 2005 e os juros incidentes sobre o "novo principal" serão pagos em quatro parcelas semestrais a 
partir de julho de 2004. 
 
As parcelas são reajustadas nas datas dos pagamentos, adotando-se como teto para os encargos do 
contrato, o menor valor entre a taxa de CDI e o custo equivalente a Libor + 0,875% ao ano acrescido 
da variação do IGP-M, conforme determinação da ANEEL. 
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(b) Consolidado 
 
(i) Outras partes relacionadas - referem-se basicamente a operações de mútuo entre a Magistra 

Participações S.A. (controlada da Escelsa) com a sociedade ligada ESC90, sem prazo de 
vencimento e com as seguintes principais bases: encargos de 100% do CDI e garantia de 
notas promissórias. 

 
(ii) Fornecedores - engloba contas a pagar, líquido de contas a receber, da Fafen Energia S.A. 

com a Petrobras no montante de R$ 6.358 (R$ 15.690 em 2002), relacionados à operação de 
fornecimento de energia e vapor e prestação de serviços por parte da Fafen. 

 
(iii) Adiantamentos para futuro aumento de capital (passivo) - R$ 54.814 adiantados pela 

Petrobras à Fafen (R$ 30.100 em 2002); R$ 22.899 adiantados por Furnas Centrais Elétricas 
S.A. à Enerpeixe (R$ 6.507 em 2002, adiantados pela Rede Peixe Energia S.A.); R$ 4.028 
adiantados pelas CEB Lajeado S.A., Paulista Lajeado Energia S.A. e Rede Lajeado S.A. à 
Investco (R$ 2.094 em 2002). 

 
9 Contas a receber de Furnas 
 
Referem-se à contas a receber por venda para Furnas Centrais Elétricas S.A. de 40% da participação 
detida pela EDP Brasil na Enerpeixe S.A. 
 
A liquidação do montante de R$ 97.056 ocorrerá mensalmente até setembro de 2005, sendo 
atualizado pela variação do IGP-M, dos quais R$ 41.605 encontram-se registrados no ativo circulante 
e R$ 55.451 no realizável a longo prazo. 

 
10 Adiantamentos para futuros aumentos de capital - ativo 

 
  Controladora  Consolidado 
     
 2003 2002 2003 2002 
     
Couto Magalhães Energia S.A.   1.098  
Energest S.A. 1.044 974   
Fafen Energia S.A. 219.021 73.240   
EDP Lajeado Energia S.A. 32.520 11.612   
Investco S.A.   11.267 5.240 
Enerpeixe S.A. 7.226 152.683   
Enercouto S.A. 1.499 958   
Enercorp - Serviços Corporativos  Ltda. 5.663    
     
 266.973 239.467 12.365 5.240 
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11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS 
 
11 Investimentos 
 
(a) Participação societária 
 

 
 

2003

Bandeirante Iven
EDP 

Lajeado Enerpeixe Fafen Energest

Ações ou quotas possuídas (em milhares) 37.725.466 143.894 99.999 125.867 50.001 44.084

Participação no capital - % 

Direta 96,5 23,98 100 59 80 100

Indireta 

Capital social 254.629 322.335 100.000 213.333 62.501 46.242

Patrimônio líquido 

Em 31 de dezembro de 2003 692.652 208.099 10.305 213.333 (2.290) (10)

Em 31 de dezembro de 2002 617.428 91.828 1 (37.010 ) 3.234

Lucro líquido (prejuízo) 

Exercício de 2003 98.655 91.512 (81.523 ) (27.779 ) (11.776)

Exercício de 2002 8.274 (7.133 ) (37.012 ) (30.507)
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11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS 
 
(a) Participação societária (continuação) 
 

 
 
 (*) Não consolidada. 
 
 

 

2003 

Controlada 
Controladas em conjunto Coligada (*)

Enertrade Enercorp Enercouto Investco Edinfor

Ações ou quotas possuídas (em milhares) 16.958 1.000 0,999 79.552 278

Participação no capital - % 

Direta 100 24,78 49,9 10

Indireta 14,63 

Capital social 30.000 4.035 1 665.644 2.783

Patrimônio líquido 

Em 31 de dezembro de 2003 19.829 2.598 1 627.534 2.439

Em 31 de dezembro de 2002 14.592 6.723 1 614.801 3.321

Lucro líquido (prejuízo) 

Exercício de 2003 5.237 (4.125) (9.205) (883)

Exercício de 2002 (12.924) (669) (4.462) 578
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(a) Participação societária (continuação) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2002

Bandeirante

EDP 

Lajeado Enerpeixe Fafen Energest

Ações ou quotas possuídas (em milhares) 37.725.466 99.999 0,946 0,796 5.846

Participação no capital - % 

Direta 96,5 100 94,8 79,6 100

Indireta 

Capital social 254.628 100.000 1 1 37.710

Patrimônio líquido 

Em 31 de dezembro de 2002 617.428 91.828 1 (37.010 ) 3.234

Em 31 de dezembro de 2001 454.520 98.961 1 1 133.759

Lucro líquido (prejuízo) 

Em 31 de dezembro de 2002 8.274 (7.133 ) (37.012 ) (30.507)

Em 31 de dezembro de 2001 45.321 (1.015 ) (3.767)

F-57



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL          
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas             Legislação Societária 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS                   Data-Base - 31/12/2003 
  
 

99999-9 EDP BRASIL S.A.                          03.983.431/0001-03 
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(a) Participação societária (continuação) 
 

 
 
(*) Não consolidada. 

 

2002

Controlada 
Controladas em conjunto Coligadas (* )

Enertrade Enercorp Enercouto Investco Enerpro Edinfor

Ações ou quotas possuídas (em milhares) 16.958 1.000 0,999 76.488 51 278

Participação no capital - % 
Direta 100 24,78 99,9 10,11 10
Indireta 14,36 

Capital social 23.048 1 1 643.706 504 2.783

Patrimônio líquido 
Em 31 de dezembro de 2002 14.592 6.723 1 614.801 988 3.321
Em 31 de dezembro de 2001 8.869 6.391 1 636.666 1.054 2.743

Lucro líquido (prejuízo) 
Em 31 de dezembro de 2002 (12.924 ) (669 ) (4.462 ) 143 578
Em 31 de dezembro de 2001 4.468 168 (38.814 ) 550 632
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(b) Movimentação dos investimentos 
 

 
 
 (b) Movimentação dos investimentos (continuação) 

 
 

Bandeirante Iven EDP Lajeado Enerpeixe Energest Enertrade

Saldo em 31 de dezembro de 2002 595.815 91.828 1 3.234 14.591

Aumento de capital 204.025 8.429 

Venda de participações (Nota 9) (85.331 ) 

Compra de ações 7.175 

Ágio na aquisição de ações 

Incorporação de investimentos por 

cisão de empresa ligada (Nota 2) 48.906 103

Amortização de ágio 

Provisão por dividendos a receber (22.611 )

Resultado de equivalência patrimonial 95.202 1.018 8.441 (11.776 ) 5.237

Provisão para desvalorização de ativos (89.964 )

Transferência para provisão para perdas 10

Saldo em 31 de dezembro de 2003 668.406 49.924 10.305 125.870 19.828

Controladora

Enercorp Enercouto Enerpro Edinfor Ágio Bandeirante Ágio Enerpeixe Total

Saldo em 31 de dezembro de 2002 1.666 1 100 332 37.536 745.104
Aumento de capital 212.454
Venda de participações (Nota 9) (85.331)  
Compra de ações 7.175
Ágio na aquisição de ações 5.971 5.971
Incorporação de investimentos por 
cisão de empresa ligada (Nota 2) (103) 48.906
Amortização de ágio -1.458 (14 ) (1.472)  
Provisão por dividendos a receber (22.611)  
Resultado de equivalência patrimonial (1.022) 3 (88 ) 97.015
Provisão para desvalorização de ativos (89.964)  
Transferência para provisão para perdas 10

Saldo em 31 de dezembro de 2003 644 1 244 36.078 5.957 917.257

Controladora
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11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS 
 
Os investimentos na Fafen (equivalência patrimonial negativa de R$ 22.223 em 2003) e Energest 
estão reduzidos a zero, e portanto não estão incluídos acima, em função de as empresas apresentarem 
patrimônio líquido negativo em 31 de dezembro de 2003 (a Fafen também em 2002). Em função 
disso, a EDP Brasil constituiu provisão para passivo a descoberto dessas empresas, totalizando 
R$ 141.006 (R$ 29.460 em 2002). 
 
As empresas EDP Investimentos Ltda., EDP 2000 Participações Ltda., 135 Participações S.A. e 
Calibre Participações S.A., incorporadas pela EDP Brasil S.A. no processo de reestruturação societária 
em 2003 (Nota 2(c)), tiveram suas variações patrimoniais de 1o. de outubro a 31 de dezembro de 
2003 reconhecidas no resultado de equivalência patrimonial negativa de R$ 1.294, com isso 
totalizando R$ 73.498 de resultado de equivalência patrimonial. 
 

 
 

Controladora

EDP
Bandeirante Lajeado Enerpeixe Energest Enertrade Enercorp

Saldo em 31 de dezembro de 2001 15.873 8.869 
Aumento de capital 159 13.192 18.646 1.000
Ganho de capital 997 843
Aumento de capital por transferência 
de ações 
Redução de capital por transferência 
de ações 
Incorporação de investimentos por 
cisão de empresa ligada 
Reversão de ágio 19.648
Transferência de ágio 
Amortização de ágio 
Provisão para dividendos a receber (1.896)
Reserva especial de ágio 131.469
Resultado de equivalência patrimonial 3.642 (10.181) (8.342) (12.924) (177)

Saldo em 31 de dezembro de 2002 595.815 91.828 1 3.234 14.591 1.666

58.487

(113.210)

384.306
102.009 1 94.724
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11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS 
 
(continuação) 

 
 
O investimento na Fafen foi reduzido a zero em função da empresa apresentar patrimônio líquido 
negativo em 31 de dezembro de 2002, sendo, apurado resultado de equivalência patrimonial negativa 
de R$ 2.732, que somado ao resultado acima monta a R$ 31.422. 
 
 

 

Ágio 
Enercouto Enerpro Edinfor Enerpaulo Bandeirante Total

Saldo em 31 de dezembro de 2001 1 107 274 117.058 142.182

Aumento de capital 32.997

Ganho de capital 1.840

Aumento de capital por transferência 

de ações 

Redução de capital por transferência 

de ações 

Incorporação de investimentos por 

cisão de empresa ligada 

Reversão de ágio (19.648 ) 

Transferência de ágio (38.143 ) 38.143 

Amortização de ágio (607 ) (607 )

Provisão para dividendos a receber (21 ) (1.917 )

Reserva especial de ágio 131.469
Resultado de equivalência patrimonial 14 58 (780 ) (28.690 )

Saldo em 31 de dezembro de 2002 1 100 332 37.536 745.104

(58.487 ) 

)(113.210

581.040

Controladora

Consolidado

Ágio

Edinfor Enerpro Bandeirante Magistra Enerpeixe Investco

Saldo em 31 de dezembro de 2002 332 100 37.536 6.561
Acréscimo de ágio durante 2003 5.970 1.023
Ágio/deságio por consolidação da Escelsa 359.352 
Investimento audiovisual efetuado na EDP Lajeado
Acréscimo de investimento por consolidação Escelsa
Incorporação pela Energest em 30 de dezembro de 2002 (103 )

Amortização de ágio (1.458 ) (14 ) (73)
Resultado de equivalência patrimonial (88 ) 3

Saldo em 31 de dezembro de 2003 244 36.078 359.352 5.956 7.511
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11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS 
 

     Consolidado  
      
      

 Deságio  Outros   

 Escelsa  investimentos Total  

      

Saldo em 31 de dezembro de 2002   2.832 47.361  

Acréscimo de ágio durante 2003    6.993  

Ágio/deságio por consolidação da Escelsa (2.387 )  356.965  

Investimento audiovisual efetuado na EDP Lajeado   55 55  

Acréscimo de investimento por consolidação Escelsa   2.671 2.671  

Incorporação pela Energest em 30 de dezembro de 2002    (103 ) 

Amortização de ágio    (1.545 ) 

Resultado de equivalência patrimonial      (85 ) 

      

Saldo em 31 de dezembro de 2003 (2.387 ) 5.558 412.312  

 
As demonstrações financeiras das empresas controladas e controladas em conjunto foram 
revisadas/auditadas por auditores independentes. 
 
 
 Consolidado 
       
   Ágio Ágio Outros   
 Edinfor Enerpro Bandeirante Investco investimentos Total 
       
Saldo em 31 de dezembro de 2001 274 107 59.751 1.094 342 61.568 
 Ajuste de participação    5.859 2.490 8.349 
 Constituição de provisão para manutenção       
  de integridade do patrimônio líquido   (21.608)   (21.608)
 Amortização de ágio   (607) (392)  (999)
 Provisão para dividendos a receber  (21)    (21)
 Resultado de equivalência patrimonial 58 14    72 
       
Saldo em 31 de dezembro de 2002 332 100 37.536 6.561 2.832 47.361 

 
(i) Bandeirante Energia S.A. 
 
Companhia de capital aberto que tem por objeto social a prestação de serviços públicos de 
distribuição energia elétrica, pelo prazo de 30 anos, a partir de 23 de outubro de 1998, conforme 
contrato de concessão. 
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11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS 
 
Como parte da reestruturação societária do Grupo EDP, em assembléia realizada em  
31 de outubro de 2002, a Bandeirante Energia S.A. incorporou a parcela cindida da  
ex-controladora Enerpaulo - Energia Paulista Ltda., representada pelo ágio pago pela Enerpaulo 
quando da aquisição de ações de emissão da Bandeirante e respectiva provisão para manutenção da 
integridade do patrimônio líquido constituída pela Enerpaulo nos termos das Instruções CVM 
nº. 319/99 e no. 349/99. 
 
O valor do acervo líquido incorporado pela Bandeirante foi integralmente destinado à Reserva 
Especial de Ágio na Incorporação, registrado no patrimônio líquido da companhia, na forma do 
disposto no artigo 6º. da Instrução CVM nº. 319/99, sem alteração, portanto, do montante do capital 
subscrito e integralizado da Bandeirante, como a seguir demonstrado: 
 
• Ágio na aquisição de ações de emissão da Bandeirante: R$ 460.584 (Nota 12). 
• Provisão para manutenção da integridade do patrimônio líquido (Instrução CVM 

no. 349/01): R$ 460.584. 
• Crédito fiscal diferido na incorporação (Nota 7): R$ 156.599. 
 
Em outubro de 2003, a Bandeirante reavaliou os aspectos relacionados ao momento da incidência 
tributária sobre as receitas registradas nos exercícios de 2001 e de 2002 no âmbito da Recomposição 
Tarifária Extraordinária mencionada na Nota 5, passando a reconhecer a exigibilidade da tributação 
quando do efetivo ressarcimento desses valores, suportada pelo parecer COSIT no. 26/2002. Nesse 
contexto, a correspondente exigibilidade futura foi registrada no passivo circulante e exigível a longo 
prazo, de acordo com a expectativa de ressarcimento desses valores e, os tributos anteriormente 
recolhidos, foram transformados em créditos fiscais, atualizados pela taxa SELIC (R$ 25.702 no 
exercício de 2003), cuja compensação foi iniciada em outubro de 2003, com saldo remanescente ao 
final do exercício no montante de R$ 52.513, incluído no ativo circulante na rubrica tributos e 
contribuições sociais compensáveis, e reconhecidos os créditos fiscais diferidos sobre a recomposição 
de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, no montante de R$ 37.662. 
 
Em 31 de dezembro de 2003, o ativo da Bandeirante é composto basicamente pelo contas a receber de 
consumidores e concessionários de R$ 715.468, por créditos tributários diferidos ativos sobre 
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social de R$ 376.094 e pelo imobilizado de 
R$ 836.566, que somados representam aproximadamente 82% do saldo do ativo da companhia. 
 
O passivo é composto por R$ 287.626 de contas a pagar a fornecedores, principalmente de energia 
elétrica, R$ 803.423 de empréstimos e financiamentos (dos quais R$ 343.678 registrados no exigível 
a longo prazo) e R$ 80.810 referentes a impostos e contribuições, que somados representam 
aproximadamente 67% do saldo de passivo da companhia. 
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(ii) Iven S.A. 
 
Constituída em 30 de março de 1994, é uma sociedade de capital aberto, que tem por objetivo a 
participação no capital de outras sociedades e a prestação de serviços nas áreas referentes às questões 
econômicas e mercadológicas. 
 
Participa com 52,27% do capital social da Escelsa, também sociedade anônima de capital aberto que 
atua, principalmente, na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Estado do Espírito 
Santo, e foi adquirida em leilão de privatização em 11 de julho de 1995. 
 
Em 31 de dezembro de 2003, aproximadamente 70% dos seus ativos consolidados com Escelsa são 
compostos basicamente por contas a receber de consumidores e concessionários de R$ 751.758, 
imobilizado de R$ 1.500.878 e investimentos de R$ 359.634. 
 
Aproximadamente 80% do seu passivo consolidado são compostos por R$ 251.884 de contas a pagar 
a fornecedores e R$ 2.255.506 de empréstimos e financiamentos (dos quais R$ 1.838.269 registrados 
no exigível a longo prazo). 
 
Em função da reestruturação societária descrita na Nota 2(c), a EDP Brasil passou a deter 69,55% 
das ações ordinárias da sociedade (23,98% do capital total). 
 
A Iven tem o controle indireto da Enersul, por meio da Magistra Participações S.A., a qual possui ágio 
no montante de R$ 359.352. Esse ágio, decorrente do excesso do preço de compra em relação ao 
valor patrimonial da Enersul, adquirida em 25 de novembro de 1997, está fundamentado em 
rentabilidade futura da empresa em virtude do prazo de concessão da Enersul (30 anos) e está sendo 
amortizado proporcionalmente ao seu resultado, a partir de 1o. de janeiro de 1998. 

 
(iii) EDP Lajeado Energia S.A. 
 
Foi constituída em 26 de outubro de 1999 e tem como principal objeto social a geração e a 
comercialização de energia elétrica de qualquer origem e natureza, atividade essa exercida pela 
locação das instalações hidrelétricas de sua controlada em conjunto a Investco S.A., e cuja energia 
elétrica é repassada para comercialização por meio da Enertrade. 
 
A Enertrade tem diversos contratos de fornecimento com empresas do Grupo, distribuidoras de 
energia elétrica, cujos preços foram determinados em consonância com as regras sobre o Valor 
Normativo, aplicável aos contratos à época em que foram celebrados e submetidos a registro na 
ANEEL. Contudo, quando do processo de reajuste tarifário das concessionárias, o órgão regulador 
manifestou discordância em relação aos preços pactuados, autorizando repasse às tarifas por valores 
inferiores aos contratados. 
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11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS 
 
A Enertrade está buscando na justiça a preservação dos contratos pelos valores originalmente 
contratados. 
 
Adicionalmente, o capital social da Investco é composto por ações ordinárias e preferenciais, sendo 
essas últimas, especificamente as de "Classe R", resgatáveis. Tais ações serão resgatadas 
gradativamente, até dezembro de 2007, atualizadas pelo IGPM e com juros de 12% ao ano. 
 
Por não apresentar reservas de lucros ou de capital exigidas pela legislação brasileira para a efetivação 
do resgate, a Investco ainda não efetuou o resgate parcial previsto para 30 de dezembro de 2003, 
sendo que sua administração está em processo de negociação com a Eletrobrás para definição da 
melhor forma de efetuar a operação.  
 
Enquanto em curso essa negociação e  com base na opinião de seus consultores jurídicos e também 
daqueles da Investco quanto à impossibilidade societária da efetivação do resgate das ações pela 
Investco, a EDP Lajeado reconheceu contabilmente  no passivo circulante R$ 41.099 referente a sua 
parte no resgate previsto inicialmente para 30 de dezembro de 2003. Assim, a administração, ainda 
baseada na opinião de seus consultores, entende que nenhum outro registro se faz necessário para o 
adequado cumprimento das obrigações da Companhia. 
 
Em função desses dois assuntos, a administração da EDP Brasil procedeu a estudos sobre o novo valor 
de recuperação dos investimentos efetuados na Investco por meio da EDP Lajeado (pelo método do 
fluxo de caixa descontado a valor presente, incluindo todos os compromissos mensuráveis e 
conhecidos), e determinou a constituição de provisão para imparidade de ativos no montante de 
R$ 89.964, que foram registrados como despesa não operacional, e no consolidado a crédito de 
redução do ativo imobilizado (provisão para desvalorização de ativos) e na controladora a crédito de 
investimentos. Anualmente essa provisão será reavaliada, por meio de estudos atualizados. 
 
Os principais saldos patrimoniais consolidados da companhia com a Investco, em  
31 de dezembro de 2003, eram: investimentos - R$ 9.724, adiantamentos para futuro aumento de capital 
na Investco - R$ 11.266 e imobilizado - R$ 166.045, representando aproximadamente 88% dos ativos da 
companhia; contas a pagar à Eletrobrás - R$ 41.099, empréstimos e financiamentos - R$ 117.948 e 
adiantamentos para futuro aumento de capital da EDP Brasil - R$ 32.520, correspondentes a 
aproximadamente 94% do total do seu passivo Em garantia dos referidos empréstimos  e financiamentos 
da Investco foram dadas caução de ações ordinárias de emissão da própria Investco, suas receitas, bens e 
fianças de seus acionistas, sendo, em alguns casos, garantias solidárias. 
 
(iv) Enerpeixe S.A. 
 
Constituída em 2 de maio de 2001, atualmente em fase pré-operacional, tem por objetivo a 
construção e exploração da Usina Hidrelétrica Peixe Angical, localizada no Rio Tocantins nos 
municípios de Peixe e São Salvador, Estado do Tocantins, e do Sistema de Transmissão Associado. 
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O custo da obra, em 31 de dezembro de 2003, totaliza R$ 246.563, correspondente a 
aproximadamente 98% do ativo da companhia, sendo o passivo composto por adiantamentos para 
futuro aumento de capital, no montante de R$ 30.125. 
 
Suas operações estão previstas para terem início em maio de 2006 e há ainda investimentos a serem 
efetuados no montante aproximado de R$ 1.170.000. 
 
(v) Fafen Energia S.A. 
 
A companhia foi constituída em 9 de fevereiro de 2001 e tem como objetivo a implementação e a 
exploração comercial de uma central termelétrica mediante processo de cogeração, localizada no 
Município de Camaçari, Estado da Bahia, para transformação de gás e água desmineralizada em 
energia elétrica e térmica destinadas à fábrica de fertilizante nitrogenado da companhia Petróleo 
Brasileiro S.A. - Petrobras, bem como para comercialização de excedentes junto a terceiros. 
 
Em 31 de dezembro de 2003, os principais valores patrimoniais são os seguintes: imobilizado - 
R$ 127.717, que representa aproximadamente 90% do ativo da companhia; adiantamentos para 
futuro aumento de capital - R$ 273.835 representam 78% do passivo da companhia. 
 
Em 2003 a ANEEL determinou novas condições de venda da energia gerada pela termelétrica da 
Fafen, particularmente no que se refere aos preços de comercialização (utilização do Valor Normativo 
Competitivo ou invés do Valor Normativo Térmico). A persistirem essas novas condições de 
comercialização, o valor recuperável dos investimentos efetuados na usina poderá ser inferior ao valor 
contabilizado.  
 
Estudos efetuados pela administração da EDP Brasil, considerando o fluxo de caixa do 
empreendimento descontado a valor presente, indicaram uma imparidade de R$ 173.955. Como a 
Fafen não incluiu em suas demonstrações financeiras provisão para tal fato, por medida de prudência 
a administração da EDP Brasil determinou a constituição de provisão por esse montante na 
controladora e no consolidado (R$ 139.164, referente a 80% da participação da EDP Brasil na 
Fafen), a qual foi registrada como despesa não operacional, a crédito de investimento (controladora) e 
de imobilizado (provisão para desvalorização de ativos, no consolidado). A cada ano serão procedidas 
novas avaliações para ajuste dos valores provisionados. 

 
(vi) Energest S.A. 
 
A companhia foi constituída em 7 de agosto de 2000 e tem como objetivo a participação em outras 
sociedades, em negócios e empreendimentos do setor energético. 
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Em 31 de dezembro de 2003, os principais valores constantes no ativo circulante são os seguintes: 
tributos e contribuições sociais - R$ 1.192 e créditos a receber - R$ 1.235, provenientes do 
faturamento de serviços efetuado pela Enerpro, a qual foi incorporada pela Energest em 29 de 
dezembro, montantes que correspondem a 69% do seu ativo. 
 
(vii) Enertrade Comercializadora de Energia S.A. 
 
Constituída em 1º. de novembro de 2000, tem como principal objetivo a comercialização de energia 
elétrica. 
 
A Enertrade possui em 31 de dezembro de 2003, contas a receber no montante de R$ 34.158 
referente a venda de energia amparado por contratos bilaterais e no âmbito do MAE, sendo que tal 
valor representa 76% do total do seu ativo. O principal valor do seu passivo está representado pela 
obrigação contraída pelo custo da venda acima mencionada, no montante de R$ 21.558, equivalente 
a 86% do seu passivo. O resultado da companhia foi gerado, basicamente, pelas operações de 
intermediações de compra e venda de energia durante o exercício de 2003. 
 
(viii) Enercorp Serviços Corporativos Ltda. 
 
Constituída em 28 de fevereiro de 1997, tem como objeto social a prestação de serviços de representações por 
conta de terceiros, de intermediações, bem como de serviços técnicos de assessoria, consultoria, planejamento, 
projetos de construção e operação de empreendimentos na área energética, de águas e saneamento e de 
telecomunicações, pesquisa de mercado e toda atividade conexa e, ainda, participação em negócios, 
associações, consórcios e no capital social de outras sociedades, bem como, gestão empresarial e 
administração de participações societárias em outras empresas e empreendimentos, e gestão de negócios, 
visando o desenvolvimento das relações negociais entre Brasil e Portugal. 

 
A EDP Brasil S.A. por meio de aporte de capital em agosto de 2002 passou a participar na empresa 
com 24,78%. 
 
O ativo da empresa é formado, em 31 de dezembro de 2003, basicamente por tributos e contribuições 
compensáveis de R$ 1.070 e ativo diferido de R$ 7.186, que somados representam aproximadamente 
96% do ativo. Em contrapartida, no passivo estão registrados adiantamentos para futuros aumentos 
de capital da EDP Brasil no valor de R$ 5.663 que representam 95% do passivo. 

 
(ix) Enercouto S.A. 
 
Foi constituída em 18 de setembro de 2001 e tem como principal objeto social a geração e a 
comercialização de energia elétrica. Atualmente participa em 49% na Usina Hidrelétrica Couto 
Magalhães, em fase pré-operacional. 
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O ativo da empresa é formado em 31 de dezembro de 2003, basicamente por adiantamento para 
futuro aumento de capital na Usina Couto Magalhães no valor de R$ 1.098, e por ativo diferido no 
valor de R$ 348, que somados representam aproximadamente 96% do saldo do ativo da empresa. Em 
contra partida a empresa detém no passivo um adiantamento para futuro aumento de capital da EDP 
Brasil S.A. no valor de R$ 1.499. 
 
(x) Edinfor Soluções em Informática Ltda. 
 
Foi constituída em 29 de janeiro de 1999 e tem como objetivo principal, a exploração de sistemas 
tecnológicos, especialmente de informática, projeto, implementação e operação de rede de dados, o 
desenvolvimento de programas (softwares) e sistemas de informação com recursos de informática; 
consultoria e assistência técnica, nas áreas de gestão e organização e formação e treinamento 
profissional. 
 
Presentemente a empresa presta diversos serviços de terceirização e/ou de suporte às atividades de 
informática das empresas do Grupo EDP, bem como a outras empresas fora do Grupo. 
 
Mais de 90% do ativo da empresa é formado em 31 de dezembro de 2003, basicamente, por contas a 
receber de clientes de R$ 11.298, por estoques destinados à locação (equipamentos de informática), 
de R$ 43.029 e por imobilizado de R$ 2.979. Em contrapartida, a empresa detém passivos 
relacionados a financiamentos de R$ 46.273, e fornecedores de R$ 10.437, que somados, representam 
aproximadamente 95% do seu passivo. 
 
(xi) Investco S.A. 
 
Constituída em 31 de maio de 1995, é uma companhia com o objetivo principal de estudar, planejar, 
projetar, construir e explorar sistemas de produção, transmissão, transformação, distribuição e 
comércio de energia elétrica, especificamente por meio da construção e exploração da Usina Luís 
Eduardo Magalhães, localizada nos municípios de Lajeado e Miracema do Tocantins, no Estado de 
Tocantins, e do Sistema de Transmissão Associado. O início das operações comerciais ocorreu em 
dezembro de 2001. 
 
Os principais saldos patrimoniais da Investco S.A. em 31 de dezembro de 2003, são: imobilizado - 
R$ 1.468.967, representando aproximadamente 97% do ativo e empréstimos e financiamentos de 
R$ 806.204, representando 96% do passivo, e patrimônio líquido de R$ 627.534. 
 
(xii) Enerpaulo - Energia Paulista Ltda. 
 
A empresa foi constituída em 19 de junho de 1998 e tinha como objetivo a administração de bens 
próprios ou de terceiros, a participação na aquisição e gerenciamento de empresas de geração, 
transmissão e distribuição de energia elétrica, gás, água, telecomunicações e telefonia, isoladamente 
ou em parceiras. 
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A EDP Brasil S.A., em 26 de abril de 2001, recebeu da Enercorp - Serviços Corporativos Ltda., 
116.439.375 quotas do capital da Enerpaulo, através de "Instrumento particular de alteração do 
contrato social", equivalente a R$ 113.345 (efeito de cisão efetuada em 1º. de fevereiro de 2001). A 
Enerpaulo detinha o controle da Bandeirante Energia S.A. 
 
O ágio decorrente da diferença do montante pago pela concessão de distribuição de energia concedido 
à Bandeirante, em relação ao valor patrimonial da mesma na data da operação,  
23 de outubro de 1998, no montante de R$ 470.852 (líquido da amortização acumulada), vinha 
sendo amortizado linearmente em 30 anos desde a data da efetivação da operação até a 
reestruturação societária descrita na Nota 2; a partir de então passou a ser amortizado pela curva 
definida pela ANEEL (Notas 7 e 11(i)). 
 

F-69



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL          
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas             Legislação Societária 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS                   Data-Base - 31/12/2003 
  
 

99999-9 EDP BRASIL S.A.                          03.983.431/0001-03 
 

11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS 
 
12 Imobilizado 
 
 Controladora Consolidado 
     
 2003 2002 2003 2002 
     
Imobilizado em serviço     
 Geração   552.318 297.591 
 Transmissão   18.247 4.682 
 Distribuição   3.591.685 1.492.759 
 Comercialização   13.631 5.812 
 Administração 3.032 1.644 291.248 36.318 
 (-) Depreciação e amortização acumulada     
 Geração   (132.212) (12.693) 
 Transmissão   (7.669) (139) 
 Distribuição   (1.536.927) (672.117) 
 Comercialização   (6.697) (2.595) 
 Administração (557)  (147.860) (18.009) 
     
 Subtotal 2.475 1.644 2.635.764 1.131.609 
     
Imobilizado em curso     
 Geração   531.593 280.265 
 Distribuição   202.806 51.660 
 Comercialização   43.174 11.102 
 Administração   28.102 18.357 
 Provisão para desvalorização de ativos 
  (Notas 11(iii) e (v))   (263.920)  
     
 Subtotal   541.755 361.384 
     
Atividades não vinculadas     
 Ágio na incorporação de sociedade     
  controladora (Nota 11)   460.584 460.584 
 Provisão para perda de ágio   (460.584) (460.584) 
 Amortização acumulada do ágio   (32.255) (15.766) 
 Amortização da provisão para perda de ágio   32.255 15.766 
     
 Subtotal     
     
Obrigações vinculadas à concessão   (337.386) (121.896) 
     
 2.475 1.644 2.840.133 1.371.097 

 
Depreciação: as taxas de depreciação de bens reversíveis à União, substancialmente aqueles relativos 
às concessões da Bandeirante, Iven e Investco, foram fixadas pelo poder concedente, por resoluções da 
ANEEL. A taxa média global para o exercício de 2003 é de aproximadamente 5%. As taxas 
aplicáveis às demais empresas não afetam significativamente essa média. 
 
As obrigações vinculadas à concessão, demonstradas como retificadoras do imobilizado, referem-se, 
principalmente, a recursos recebidos de consumidores pela Bandeirante e pela Iven, destinados à 
execução de empreendimentos relacionados ao fornecimento de energia elétrica, cuja utilização e 
destino se subordinam a determinações da ANEEL. 
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De acordo com os artigos 63 e 64 do Decreto no. 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, os bens e 
instalações utilizados na produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica são 
vinculados a esses serviços, não podendo ser retirados, alienados, cedidos ou dados em garantia 
hipotecária sem a prévia e expressa autorização do Órgão Regulador. A Resolução ANEEL no. 20, de 
3 de fevereiro de 1999, regulamenta a desvinculação de bens das concessões do Serviço Público de 
Energia Elétrica, concedendo autorização prévia para desvinculação de bens inservíveis à concessão, 
quando destinados à alienação, determinando ainda que o produto da alienação seja depositado em 
conta bancária vinculada, para aplicação na concessão. 

 
Em função de decisão da administração da Enersul de venda da Usina Termelétrica de Campo 
Grande, tem sido efetuada avaliação a valor de mercado da usina, que resultou, em 2003, em despesa 
de provisão no montante de R$ 21.939 (R$ 51.828 em 2002), registrada em despesa não operacional 
no consolidado. O valor líquido de realização no montante de R$ 49.116 (2002 - R$ 25.891) está 
registrado como Bens destinados a venda, no realizável a longo prazo. 

 
13 Fornecedores 
 
 Controladora Consolidado 
     
 Curto prazo Curto prazo Longo prazo 
     
 2003 2002 2003 2002 2003 2002 
     
Suprimento de energia elétrica  321.891 166.383 172.002 104.191 
Encargos de uso da rede elétrica  25.268 19.373   
Encargos de serviço do sistema  997 19.077   
Material e serviços 447 323 81.851 72.499   
     
 447 323 430.007 277.332 172.002 104.191 

 
Suprimento de energia elétrica - os valores de curto prazo referem-se, principalmente, ao contas a 
pagar pela compra de energia elétrica das geradoras; os valores de longo prazo referem-se aos 
montantes de energia livre que serão repassados às geradoras (Nota 5). 
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14 Impostos e contribuições sociais 
 
 Controladora Consolidado 
     
 2003 2002 2003 2002 
     
ICMS   93.754 45.163 
Imposto de renda e contribuição social  10.508 42.355 18.913 
PIS e COFINS 122 332 32.730 16.633 
Outros 216 41 7.158 3.301 
     
 338 10.881 175.997 84.010 

 
15 Empréstimos e financiamentos e encargos de dívidas 

 
(a) Moeda estrangeira - composição 
 

 
 
 
 

2003 2002 

Encargos Principal Principal 

Curto Curto Curto 

prazo prazo prazo 

Sênior notes 

BNDES 

European Invest Bank 

Secretaria do Tesouro Nacional - STN 

BBA (*) 

BBV (*) 

Bradesco (*) 

Unibanco 

Banco Safra - Resolução no. 2.770/00 (*) 

Citibank, N.A. (*) 173 34.178 30.824 

BBA - Creditanstalt S.A. (*)

Subtotal 173 34.178 30.824 

Controladora 
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(a) Moeda estrangeira – composição (continuação) 

 

 
 
 (*) Financiamento com proteção cambial através de "swap". 

 

2003 2002

Encargos Principal Encargos Principal

Curto Curto Longo Curto Curto Longo
prazo prazo prazo prazo prazo prazo

Sênior notes 57.068 1.245.124

BNDES 517 11.847 30.426

European Invest Bank 152 8.510 30.416

Secretaria do Tesouro Nacional - STN 400 3.218 36.732

BBA (*) 331 5.383 8.124

BBV (*) 88 7.529 6.902

Bradesco (*) 587 19.839

Unibanco 4.557 16.322

Banco Safra - Resolução no. 2.770/00 (*) 121 20.224 110 24.733

Citibank, N.A. (*) 173 34.178 30.824

BBA - Creditanstalt S.A. (*) 576 8.475 11.942 988 10.365 24.969

Subtotal 64.570 135.525 1.369.666 1.098 65.922 24.969

Consolidado
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(b) Moeda nacional - composição 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003 2002 

Encargos Principal Principal 

Curto Curto Curto 
prazo prazo prazo 

Eletrobrás 

Citibank S.A. 1.886 113.860

Debentures 

BNDES 

Banco Pactual 

Banco da Amazônia S.A. 

BBA - Creditanstalt S.A. 

BNDES - Recomposição Tarifária Extraordinária

Banco do Brasil 

Fundação Enersul 

Contas garantidas 

Notas promissórias 

Outros 

Subtotal 1.886 113.860

2.059 148.038 30.824 

Controladora 
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(b) Moeda nacional – composição (continuação) 
 

2003 2002

Encargos Principal Encargos Principal

Curto Curto Longo Curto Curto Longo
prazo prazo prazo prazo prazo prazo

Eletrobrás 248 15.956 44.355 362 1.329
Citibank S.A. 1.886 113.860 7.048 109.623
Debentures 5.911 45.356 9.324 37.124
BNDES 1.498 103.619 224.382 127 5.906 9.319
Banco Pactual 90.544 43.059
Banco da Amazônia S.A. 2.765 14.909 323 16.268
BBA - Creditanstalt S.A. 39 20.000 3.191
BNDES - Recomposição Tarifária Extraordinária 2.350 87.816 407.812 2.121 35.993 221.802
Banco do Brasil 572 400 29.722
Fundação Enersul 116 2.957 16.707
Contas garantidas 865 65.583 1.800 145.768
Notas promissórias 9.738 180.000
Outros 274 3.886 1.223 252 2.948 101

Subtotal 17.586 693.297 784.466 11.348 313.438 329.002

82.156 828.822 2.154.132 12.446 379.360 353.971

Consolidado

 
 

(c) Moeda estrangeira (BNDES - cesta de moedas; demais, dólares norte-americanos) 
 
(i) Sênior notes - bônus emitidos no exterior pela Escelsa, no total equivalente a US$ 430.958 

mil, com vencimento único em 2007, com incidência de juros de 10% ao ano, pagos 
semestralmente. 

 
A EDP - Electricidade de Portugal S.A. detém US$ 357.371 mil dessas notas, equivalente a cerca de 
83% do total. Em decorrência disso, os principais "covenants", inicialmente existentes, foram 
removidos. 
 
(ii) BNDES - amortizações mensais de principal e encargos, sendo o vencimento final em julho de 

2012. Os encargos consideram UMBNDES ou TJLP, acrescidos de "spread" médio de 3,5%. 
As garantias são contas vinculadas de recebíveis e caução de ações da Enersul. 
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(iii) European Invest Bank e STN - amortizações semestrais, sendo o vencimento final em abril 

de 2024. Encargos atrelados à Libor acrescido de "spread" médio de 5%. As garantias são: 
débito em conta, por recebíveis, pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, parte em 
caução em dinheiro e notas promissórias. 

 
(iv) BBA, BBV, Bradesco e Unibanco - financiamentos com vencimento final em setembro de 

2007. Encargos entre 7 e 11% ao ano e garantidos por notas promissórias. 
 
(v) Banco Safra - Resolução nº. 2.770/00 - vencimento final em maio de 2004, com juros de 5% 

ao ano e garantido por notas promissórias. 
 
(vi) Citibank, N.A. - financiamento repactuado em 2003 para vencimento final em maio de 2004, 

com juros de 3,27% ao ano, garantido por notas promissórias. 
 
(vii) BBA Creditanstalt S.A. - financiamento tomado pela Bandeirante, com vencimentos 

semestrais de principal e encargos, sendo o final a ocorrer em março de 2006, com juros de 
9,5% ao ano, garantido com notas promissórias e que estabelece ainda "covenants", 
integralmente atendidos, cujo descumprimento resultaria em aumento da taxa de juros e 
antecipação do vencimento do contrato. 

 
(d) Moeda nacional 

 
(i) Eletrobrás - financiamentos com amortizações mensais, com taxas de juros médias de 7% ao 

ano, vencimento final em maio de 2022, tendo como garantia contas vinculadas de recebíveis. 
 
(ii) BNDES - encargos vinculados a TJLP acrescidos de "spread" médio de 4%, tendo como 

garantias contas vinculadas de recebíveis. 
 
(iii) Citibank S.A. - durante o exercício de 2003 esse financiamento foi transferido da Fafen para a 

EDP Brasil, tendo seu vencimento repactuado para maio de 2004. Sobre o principal incide 
encargo financeiro de 106% do CDI. 

 
(iv) Debêntures - séries de debêntures emitidas pela Investco durante os anos de 2002 e de 2003, 

tendo as seguintes principais características, respectivamente: (i) encargos calculados com base 
na variação do IGP-M, acrescido de juros de 12,8% ao ano, vencimento em novembro de 
2011 (durante 2002 os encargos até então calculados, foram capitalizados ao principal e estão 
sendo amortizados em parcelas mensais a partir de novembro de 2003, até 2011); (ii) 
conversíveis em ações preferenciais, com vencimento para novembro de 2011, juros de TJLP 
acrescido de "spread" de 4% ao ano. As duas séries possuem fiança dos acionistas como 
garantia. Os respectivos saldos dessas debêntures no consolidado da EDP Brasil são de 
R$ 39.007 e R$ 12.260. 
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(v) Banco Pactual - financiamentos a vencer durante o ano de 2004, com encargos financeiros 

referentes ao CDI acrescido de "spread" médio de 2% e garantidos por notas promissórias. 
 
(vi) BNDES - recomposição tarifária extraordinária - contratos firmados em 2002, em 

consonância com o Acordo Geral do Setor Elétrico e Lei nº. 10.438/02. Sobre o valor do 
principal incide juros à taxa de 1% ao ano, acima da taxa média ajustada da SELIC, ambos 
pagos mensalmente a partir de março de 2002 e com vencimento final em junho de 2007, 
com garantia em conta bancária através de vinculação de parte do faturamento mensal. 

 
(vii) Contas garantidas - referem-se a empréstimos obtidos junto a diversas instituições financeiras 

nacionais, para cobertura do fluxo de caixa operacional, com taxa de juros média de 109% 
do CDI, garantidos por notas promissórias. 

 
(viii) Notas promissórias - emitidas pela Bandeirante com vencimento para março de 2004 e 

encargos de 113% da taxa média diária "Taxa DI over extra grupo", tendo a EDP Brasil 
como interveniente. 

 
(e) Programa de amortização do principal 
 
  2003 
    
 Moeda  Moeda  
 nacional estrangeira Total 
    
2004 693.297 135.525 828.822 
2005 229.453 45.934 275.387 
2006 212.486 23.513 235.999 
2007 174.237 1.260.779 1.435.016 
2008 59.134 8.507 67.641 
2009 27.614 3.992 31.606 
2010 25.313 3.387 28.700 
2011 21.197 2.836 24.033 
2012 25.982 1.936 27.918 
2013 4.520 875 5.395 
Após 2013 4.530 17.907 22.437 
    
 1.477.763 1.505.191 2.982.954 
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16 Provisões para contingências (curto e longo prazos) 
 
   2003   2002 
       
  Passivo Ativo  Passivo Ativo 
       
 Provisão  Depósitos Provisão  Depósitos 
 no Saldo judiciais/ no Saldo judiciais/ 
 exercício acumulado consignação exercício acumulado consignação 
       
Trabalhistas 8.028 32.798 17.241 596 3.829 904 
Cíveis (5.119) 47.236 18.015 (1.606) 15.497 2.477 
Fiscais 51.393 201.637 111.267 5.795 41.666 7.137 
Outros   6.303    
       
 54.302 281.671 152.826 4.785 60.992 10.518 

 
(a) Trabalhistas - referem-se a ações ajuizadas substancialmente contra a Bandeirante, Escelsa e 

Enersul, questionando, entre outros, pagamentos de horas extras, adicionais de periculosidade 
e reintegração. 

 
(b) Cíveis - referem-se a pedido de restituição dos valores pagos a título de majoração tarifária 

em decorrência da aplicação das Portarias DNAEE no. 38, de 27 de fevereiro de 1986 e 
nº. 45, de 4 de março de 1986 - Plano Cruzado, que vigoraram de março a novembro daquele 
ano. 

 
(c) Fiscais - referem-se basicamente: 
 
• COFINS - a Bandeirante questiona judicialmente as alterações na COFINS advindas da Lei 

nº. 9.718, de 27 de novembro de 1998. Em 1º. de julho de 1999, obteve liminar 
possibilitando o recolhimento desse tributo, até o mês de dezembro de 1999, na forma da 
legislação anterior, ou seja, 2% sobre o faturamento, com efeitos retroativos a 1o. de 
fevereiro de 1999. Porém, atendendo às normas contábeis, o diferencial de base e adicional de 
1% é contabilizado até o desfecho da decisão judicial. 

 
• FINSOCIAL - a Escelsa possui processo administrativo, protocolado junto à Receita Federal, 

em que solicita a compensação dos valores recolhidos a maior a título de FINSOCIAL, face a 
inconstitucionalidade dos Decretos-lei nos. 2445/88 e 2499/88. 

 
• A companhia e suas controladas são parte em outros processos judiciais ainda em 

andamento, de naturezas administrativa, fiscal, trabalhista e cível, advindos no transcurso 
normal de suas operações, cujas materializações, na avaliação dos consultores jurídicos, são 
possíveis ou remotas, não requerendo provisionamento, visto que são provisionadas apenas 
as causas com chances de perdas consideradas prováveis. 
 

F-78



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL          
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas             Legislação Societária 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS                   Data-Base - 31/12/2003 
  
 

99999-9 EDP BRASIL S.A.                          03.983.431/0001-03 
 

11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS 
 
17 Benefícios pós emprego 
 
 Consolidado 
     
  2003  2002 
     
 Curto Longo Curto Longo 
 prazo prazo prazo prazo 
     
BSPS - reservas a amortizar 14.062 91.614 7.150 98.315 
Programas assistenciais 7.599 30.253 3.523  
     
 21.661 121.867 10.673 98.315 

 
Plano de Benefício Suplementar Proporcional Saldado - BSPS corresponde aos benefícios 
proporcionais dos funcionários da Bandeirante calculados com base no tempo de serviço até março de 
1998. O valor de R$ 105.676, apurado em 31 de dezembro de 2003, corresponde à parcela de 
benefícios excedente aos ativos do plano. Este valor vem sendo pago em 240 meses contados desde 
setembro de 1997, com base em percentual sobre a folha de salários, podendo ser revisado 
semestralmente para assegurar a liquidação do saldo no período acima. O percentual atual de 
contribuição é de 24,42% e o estimado para o primeiro semestre de 2004 é de 24,65%. O passivo 
atuarial apurado até a data de encerramento das demonstrações financeiras está registrado na 
Bandeirante. 
 
O montante de R$ 105.676 foi calculado com base na Deliberação CVM nº. 371, de  
13 de dezembro de 2000. Em 2001 a companhia optou pela alternativa de registrar o passivo à época 
diretamente contra o patrimônio líquido. O valor referente ao crédito tributário correspondente está 
registrado em imposto de renda e contribuição social diferidos (Nota 7). 
 
Da mesma forma, a Escelsa também efetuou cálculo com base na Deliberação CVM nº. 371, em 
função da companhia ser patrocinadora da Fundação Escelsos, onde contribuí com parcela mensal 
proporcional à contribuição realizada pelos participantes, sendo o percentual máximo de contribuição 
da companhia limitado a 7% da folha de salários dos empregados, tendo, no exercício de 2003, 
contribuído com R$ 2.690 (R$ 2.529 em 2002). A Escelsa, entretanto, em função de ter apurado, 
através de contratação de atuário independente, valor justo dos ativos maior que o valor presente das 
obrigações atuariais, não necessitou registrar passivo atuarial. Conservadoramente, optou por não 
registrar o ativo apurado, por não estar assegurada da efetiva redução das contribuições da 
patrocinadora ou que será reembolsada no futuro. 
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18 Capital social 
 
(a) Composição acionária 
 
O capital social subscrito é representado por 1.461.301.140 ações ordinárias nominativas, sendo que 
desse total 1.413.116.899 encontram-se integralizadas (1.305.659.150 ações em 2002). 
 
 Quantidade de ações  
   
 2003 2002 
   
Balwerk - Consultadoria Econômica e Participações,    
 Sociedade Unipessoal Lda.(100% da EDP  S.A.) 663.521.204 663.521.199 
EDP - Electricidade de Portugal, S.A. (EDP S.A.) 647.792.822 590.854.160 
Electricidade de Portugal Internacional, SGPS, S.A. 92.334.445 51.283.781 
Calibre Holdings - Inc. 8.577.938  
EDP - Gestão da Produção de Energia S.A. 890.486  
Pessoas físicas 4 10 
   
Capital social integralizado 1.413.116.899 1.305.659.150 

 
(b) Reestruturação societária de 2003 
 
Por ocasião da reestruturação societária do Grupo EDP no Brasil ocorrida durante o exercício de 
2003, conforme mencionado na Nota 2, houve um aumento de capital na EDP Brasil de R$ 53.517, 
como descrito abaixo: 
 
Electricidade de Portugal Internacional, SGPS, S.A.  43.903 
EDP - Gestão da Produção de Energia S.A.  8.701 
Calibre Holdings Inc.  913 
   
  53.517 

 
Ademais, ocorreu também aumento de capital objetivando investimentos internos, da EDP - 
Electricidade de Portugal, S.A. de R$ 51.000, o que somado ao aumento acima monta em R$ 104.517 
o aumento total de capital. 
 
(c) Direto das ações 
 
Do lucro líquido do exercício, depois de serem deduzidos os prejuízos acumulados, serão destinados, 
sucessivamente e nesta ordem: 
 
(i) 5% para Reserva legal, até atingir 20% do capital social. 
 
(ii) A importância destinada à formação de reservas para contingências na forma prevista no 

artigo 195 da Lei 6.404/76. 
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(iii) A importância destinada à reserva de lucros a realizar na forma prevista do artigo 197 da 

Lei 6.404/76. 
 
(iv) 25%, no mínimo, do lucro líquido ajustado pelas deduções mencionadas, a título de 

dividendos aos acionistas. 
 
(v) O saldo terá a destinação que for determinada por Assembléia geral, observadas as 

disposições legais pertinentes. 
 
Os dividendos previstos não serão obrigatórios no exercício social em que a Diretoria informar à 
Assembléia geral ser incompatível com a situação financeira da companhia. 
 
A Assembléia Geral Ordinária poderá, desde que não haja oposição de qualquer acionista, deliberar a 
distribuição de dividendo inferior ao previsto ou a retenção de todo o lucro. 
 
19 Resultado - imposto de renda e contribuição social 
 
 Controladora 
   
 2003 2002 
   
Lucro líquido (prejuízo) antes do imposto   
 de renda e da contribuição social (155.227) 6.131 
   
Adições (exclusões)   
 Equivalência patrimonial (73.498) 31.422 
 Provisão para imparidade 229.128  
 Outras 3.109 (204) 
   
Compensação de prejuízo fiscal e de base negativa  (6.444) 
   
 3.512 30.905 
   
Alíquota - % 34 34 
   
 (1.194) (10.508) 

 
20 Seguros 
 
Os contratos de seguros são estabelecidos com cobertura determinada por orientação de especialistas, 
levando em conta a natureza e o grau de risco, por montantes considerados suficientes para cobrir 
eventuais perdas significativas sobre seus ativos e/ou responsabilidades da controladora e suas 
controladas. 
 

F-81



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL          
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas             Legislação Societária 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS                   Data-Base - 31/12/2003 
  
 

99999-9 EDP BRASIL S.A.                          03.983.431/0001-03 
 

11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS 
 
21 Instrumentos financeiros 
 
(a) Considerações gerais 
 
A utilização de instrumentos e operações envolvendo taxas de juros tem por objetivo a proteção do 
resultado das operações ativas e passivas da controladora e das empresas consolidadas. As operações 
são realizadas por intermédio das áreas financeiras de acordo com a estratégia aprovada pelas 
diretorias. As administrações avaliam que os riscos são mínimos, pois não existem concentração e as 
operações são realizadas com bancos de reconhecida solidez e dentro de limites aprovados. 
 
(b) Valor de mercado dos instrumentos financeiros 
 
Os valores de mercado dos principais instrumentos financeiros das empresas controladas aproximam-
se dos valores contábeis, destacando-se os empréstimos e financiamentos. 
 
Os valores de mercado, quando aplicável, foram calculados conforme o valor presente desses 
instrumentos financeiros, considerando a taxa de juros praticada pelo mercado para operações de 
riscos e operações similares e não apresentam diferenças relevantes em relação aos valores contábeis. 
 
(c) Risco de crédito 
 
Outro instrumento financeiro capaz de expor, principalmente, as empresas controladas Bandeirante, Escelsa e 
Enersul, ao risco de crédito é representado por contas a receber, que no entanto é atenuado pela venda a uma 
base de clientes pulverizada, bem como pela realização periódica de análises de créditos. 

 
(d) Risco nos investimentos 

 
Por atuarem em segmento de mercado altamente regulamentado, as empresas do grupo têm a 
condução de seus negócios e a recuperação de seus investimentos sujeita a variáveis como oferta e 
demanda, preços de comercialização, rígido controle de repasse de custos e, ainda, escassez de crédito 
específico e apropriado às necessidades do setor, em termos de custo e prazo. 
 
A administração das empresas monitora cuidadosamente essas variáveis e na iminência de desvios em 
relação à recuperação projetada dos investimentos efetuados, são adotadas as medidas apropriadas 
para retomada da rentabilidade, mediante estratégias previamente definidas. 
 
Quando necessário são constituídas as devidas provisões para imparidade de ativos, levando em 
consideração as mudanças de circunstâncias de planos de negócios e as taxas de retorno esperadas. 
Também no caso de desequilíbrio financeiro nas empresas que as levem a passivo a descoberto, são 
constituídas as provisões respectivas. 

*          *          * 
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GRUPO QUADRO DESCRIÇÃO DO ERROTIPO  DE ERROCAMPO

Data-Base - 31/12/2003

3 - CNPJ

99999-9 EDP BRASIL S.A.

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01 02 10 02 Telex da Sede vazio

01 02 15 02 E-mail da Sede vazio

01 03 11 02 Telex do DRI vazio

01 05 2/1 02 Quantidade de ações preferenciais do Capital integralizado no último exercício vazia

01 05 4/1 02 Quantidade de ações ordinárias em tesouraria no último exercício vazia

01 05 5/1 02 Quantidade de ações preferenciais em tesouraria no último exercício vazia

01 05 2/2 02 Quantidade de ações preferenciais do Capital integralizado no penúltimo exercício social vazia

01 05 4/2 02 Quantidade de ações ordinárias em tesouraria no penúltimo exercício social vazia

01 05 5/2 02 Quantidade de ações preferenciais em tesouraria no penúltimo exercício social vazia

01 05 2/3 02 Quantidade de ações preferenciais do Capital integralizado no antepenúltimo exercício social vazia

01 05 4/3 02 Quantidade de ações ordinárias em tesouraria no antepenúltimo exercício social vazia

01 05 5/3 02 Quantidade de ações preferenciais em tesouraria no antepenúltimo exercício social vazia

01 08 02 Proventos em dinheiro não preenchidos
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ANEXO G 

• Demonstrações Financeiras da Energias do Brasil e suas controladas, relativas ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2002 e Parecer dos Auditores Independentes. 
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1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

Legislação Societária
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

O  REGISTRO  NA  CVM  NÃO  IMPLICA  QUALQUER   APRECIAÇÃO  SOBRE  A   COMPANHIA ,  SENDO   OS   SEUS
ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.

35300179731

4 - NIRE

Data-Base - 31/12/2002

153.211.501-68

00287-9

Wander Rodrigues Teles

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

01.03 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)

Antônio José Sellare

Avenida Paulista,2300-6o andar-Cjs.62/64

01310-300 São Paulo SP

Cerqueira Cesar

  11 3100-1000 3100-1000 3100-1000

  11 3100-1001 3100-1002 3100-1003

01.04 - REFERÊNCIA / AUDITOR

EXERCÍCIO                

1 - Último            

2 - Penúltimo       

3 - Antepenúltimo

01/01/2002

01/01/2001

01/01/2000

31/12/2002

31/12/2001

31/12/2000

1 - NOME

2 - ENDEREÇO COMPLETO 3 - BAIRRO OU DISTRITO

4 - CEP 5 - MUNICÍPIO

7 - DDD 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 10 - TELEFONE 11 - TELEX

12 - DDD 13 - FAX 14 - FAX 15 - FAX

01.02 - SEDE

Avenida Paulista,2300-6o andar-Cjs.62/64 Cerqueira Cesar

01310-300 São Paulo

  11 3100-1000 3100-1000 3100-1000

3100-10033100-10023100-1001  11

SP

1 - ENDEREÇO COMPLETO

3 - CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF

6 - DDD 7 - TELEFONE 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 10 - TELEX

11 - DDD 12 - FAX 13 - FAX 14 - FAX

15 - E-MAIL

6 - UF

antonio.sellare@edpbr.com.br

16 - E-MAIL

1 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL 2 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

2 - BAIRRO OU DISTRITO

4 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR 5 - CÓDIGO CVM

6 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 7 - CPF DO RESP. TÉCNICO
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Data-Base - 31/12/2002

01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA

01.07 - SOCIEDADES NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

1 - ÍTEM 2 - CNPJ 3 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

Total

6 - TIPO DE CONSOLIDADO

Empresa Comercial, Industrial e Outras

1 - TIPO DE EMPRESA

Operacional

2 - TIPO DE SITUAÇÃO

Estrangeira

3 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO

Holding setor energia elétrica

5 - ATIVIDADE PRINCIPAL

Número de Ações

(Mil)
1

31/12/2002
2

31/12/2001
3

31/12/2000

          1 - Ordinárias

          2 - Preferenciais

          3 - Total

Em Tesouraria

          4 - Ordinárias

          5 - Preferenciais

          6 - Total

Do Capital Integralizado

663.521

0

663.521 1

0
1

01.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

1.305.659

0

1.305.659

0

0
0

0

0

0

0

0

0

112 - Energia elétrica

4 - CÓDIGO ATIVIDADE

01.08 - PROVENTOS EM DINHEIRO

1 - ÍTEM 2 - EVENTO 4 - PROVENTO 5 - INÍCIO PGTO. 6 - TIPO AÇÃO 7 - VALOR DO PROVENTO P/ AÇÃO3 - APROVAÇÃO

01.09 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

2 - ASSINATURA1 - DATA

04/03/2003
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02.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 31/12/20004 - 31/12/20013 - 31/12/2002

Data-Base - 31/12/2002

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

1 Ativo Total 1861.399.802 624.573

1.01 Ativo Circulante 162180.538 151.235

1.01.01 Disponibilidades 219.661 843

1.01.02 Créditos 0160.702 150.000

1.01.02.01 Consumidores e Concessionários 00 0

1.01.02.02 Provisão p/ Créd.de Liquidação Duvidosa 00 0

1.01.02.03 Tributos e Contrib. Sociais Compensáveis 08.785 0

1.01.02.04 Imp.de Renda e Contrib.Social Diferidos 00 0

1.01.02.05 Progr.Emerg.Red.Consumo Energ.Elétrica 00 0

1.01.02.06 Dividendos a Receber 01.917 0

1.01.02.07 Créditos com Pessoas Ligadas 0150.000 150.000

1.01.03 Estoques 00 0

1.01.04 Outros 160175 392

1.01.04.01 Despesas pagas antecipadamente 00 0

1.01.04.02 Conta de compens.Var.Custos Parcela A 00 0

1.01.04.03 Outros 0175 392

1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 0472.151 329.767

1.02.01 Créditos Diversos 0239.959 6.600

1.02.01.01 Consumidores e Concessionários 00 0

1.02.01.02 Progr.emerg.Red.Consumo Energ.Elétrica 00 0

1.02.01.03 Imp.de Renda e Contrib.Soc.Diferidos 00 0

1.02.01.04 Depósitos vinculados a litígios 00 0

1.02.01.05 Conta de compens. Var.Custos Parcela A 00 0

1.02.01.06 Adto.Futuros Aumentos de Capital 0239.467 6.600

1.02.01.07 Outros Créditos 0492 0

1.02.02 Créditos com Pessoas Ligadas 0232.192 323.167

1.02.02.01 Com Coligadas 00 0

1.02.02.02 Com Controladas 0232.192 323.167

1.02.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 00 0

1.02.03 Outros 00 0

1.03 Ativo Permanente 24747.113 143.571

1.03.01 Investimentos 1745.104 142.182

1.03.01.01 Participações em Coligadas 00 0

1.03.01.02 Participações em Controladas 0745.104 142.182

1.03.01.03 Outros Investimentos 10 0

1.03.02 Imobilizado 11.644 1.367

1.03.02.01 Em serviço 11.644 1.367

1.03.02.02 Em curso 00 0

1.03.03 Diferido 22365 22
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 31/12/20004 - 31/12/20013 - 31/12/2002

Data-Base - 31/12/2002

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

2 Passivo Total 1861.399.802 624.573

2.01 Passivo Circulante 3.66543.447 2.734

2.01.01 Empréstimos e Financiamentos 030.824 2.009

2.01.02 Debêntures 00 0

2.01.03 Fornecedores 679323 375

2.01.04 Impostos, Taxas e Contribuições 110.881 69

2.01.05 Dividendos a Pagar 00 0

2.01.06 Provisões 00 0

2.01.06.01 Provisões para Contingências 00 0

2.01.07 Dívidas com Pessoas Ligadas 2.9470 0

2.01.08 Outros 381.419 281

2.01.08.01 Encargos de Dívidas 01.219 0

2.01.08.02 Obrigações Estimadas 38200 176

2.01.08.03 Fundação Cesp 00 0

2.01.08.04 Concessionários 00 0

2.01.08.05 Outras 00 105

2.01.08.06 Conta de compens.Var.Custos Parcela A 00 0

2.02 Passivo Exigível a Longo Prazo 029.460 0

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 00 0

2.02.02 Debêntures 00 0

2.02.03 Provisões 029.460 0

2.02.03.01 Provisão para Contingências 00 0

2.02.03.02 Provisões p/Passivo a Descoberto 029.460 0

2.02.04 Dívidas com Pessoas Ligadas 00 0

2.02.05 Outros 00 0

2.02.05.01 Fornecedores 00 0

2.02.05.02 Fundação CESP 00 0

2.02.05.03 Obrigações Estimadas 00 0

2.02.05.04 Conta de compens.Var.Custos Parcela A 00 0

2.02.05.05 Reserva para Reversão e Amortização 00 0

2.02.05.06 Outros 00 0

2.03 Resultados de Exercícios Futuros 00 0

2.05 Patrimônio Líquido (3.479)1.326.895 621.839

2.05.01 Capital Social Realizado 11.199.324 621.360

2.05.02 Reservas de Capital 0127.571 0

2.05.02.01 Doações e Subvenções para Investimento 00 0

2.05.02.02 Incentivos Fiscais 00 0

2.05.02.03 Remunerações sobre o Capital Próprio 00 0

2.05.02.04 Ágio na Incorpor.Socied.Controladora 0127.571 0

2.05.03 Reservas de Reavaliação 00 0

2.05.03.01 Ativos Próprios 00 0

2.05.03.02 Controladas/Coligadas 00 0

2.05.04 Reservas de Lucro 00 24

2.05.04.01 Legal 00 0

2.05.04.02 Estatutária 00 0
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 -31/12/20004 -31/12/20013 -31/12/2002

Data-Base - 31/12/2002

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

2.05.04.03 Para Contingências 00 0

2.05.04.04 De Lucros a Realizar 00 24

2.05.04.05 Retenção de Lucros 00 0

2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 00 0

2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 00 0

2.05.05 Lucros/Prejuízos Acumulados (3.480)0 455
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

03.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 01/01/2000 a 31/12/20004 - 01/01/2001 a 31/12/20013 - 01/01/2002 a 31/12/2002

Data-Base - 31/12/2002

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 0556 9.017

3.02 Deduções da Receita Bruta 0(28) (451)

3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 0528 8.566

3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos 00 0

3.04.01 Custo com Energia Elétrica 00 0

3.04.02 Custo de Operação 00 0

3.04.03 Custo do Serviço Prestado a Terceiros 00 0

3.05 Resultado Bruto 0528 8.566

3.06 Despesas/Receitas Operacionais (3.480)3.805 3.875

3.06.01 Com Vendas 00 0

3.06.02 Gerais e Administrativas (3.481)(16.996) (12.748)

3.06.03 Financeiras 152.223 299

3.06.03.01 Receitas Financeiras 174.421 321

3.06.03.02 Despesas Financeiras 0(22.198) (22)

3.06.04 Outras Receitas Operacionais 00 0

3.06.05 Outras Despesas Operacionais 00 0

3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 0(31.422) 16.324

3.07 Resultado Operacional (3.480)4.333 12.441

3.08 Resultado Não Operacional 01.798 121

3.08.01 Receitas 01.840 121

3.08.02 Despesas 0(42) 0

3.09 Resultado Antes Tributação/Participações (3.480)6.131 12.562

3.10 Provisão para IR e Contribuição Social 0(10.508) 0

3.11 IR Diferido 00 0

3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 00 0

3.12.01 Participações 00 0

3.12.02 Contribuições 00 0

3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 00 0

3.15 Lucro/Prejuízo do Exercício (3.480)(4.377) 12.562

PREJUÍZO POR AÇÃO 

LUCRO POR AÇÃO 

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil)

0,01893

(0,00335) (3.480,00000)

1.305.659 663.521 1
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

04.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 01/01/2000 a 31/12/20004 - 01/01/2001 a 31/12/20013 - 01/01/2002 a 31/12/2002

Data-Base - 31/12/2002

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

4.01 Origens (3.479)724.595 617.747

4.01.01 Das Operações (3.480)(32.829) (3.612)

4.01.01.01 Lucro/Prejuízo do Exercício (3.480)(4.377) 12.562

4.01.01.02 Vls. que não repr. mov. Cap. Circulante 0(28.452) (16.174)

4.01.01.02.01 Conta compensação Var.Custos Parcela A 00 0

4.01.01.02.02 Depreciações e amortizações 0991 271

4.01.01.02.03 Var.monet.e juros realizável longo prazo 0(59.025) 0

4.01.01.02.04 Var.monet.e juros exigível longo prazo 00 0

4.01.01.02.05 Valor residual bens e direitos baixados 00 0

4.01.01.02.06 Imposto de renda e contrib.soc.diferida 00 0

4.01.01.02.07 Provisão para contingências 00 0

4.01.01.02.08 Benefícios pós emprego 00 0

4.01.01.02.09 Participação minoritária 00 0

4.01.01.02.10 Ganhos capital mudança percentual partic 0(1.840) (121)

4.01.01.02.11 Resultado líq.equivalência patrimonial 031.422 (16.324)

4.01.01.02.12 Provisão para imparidade 00 0

4.01.02 Dos Acionistas 1577.964 621.359

4.01.02.01 Aumento de capital 1577.964 502.855

4.01.02.02 Adto.futuros aumentos de capital 00 0

4.01.02.03 Ágio incorp.sociedade controlada-líquido 00 0

4.01.02.04 Incorporação acervo líquido 00 118.504

4.01.03 De Terceiros 0179.460 0

4.01.03.01 Empréstimos e financiamentos 00 0

4.01.03.02 Transf.realiz.longo prazo p/circulante 0150.000 0

4.01.03.03 Aumento exigível a longo prazo 029.460 0

4.02 Aplicações 24736.005 465.743

4.02.01 Aumento no realizável longo prazo 0233.359 329.767

4.02.02 Aumento investimentos 1501.035 134.339

4.02.03 Aumento Imobilizado 11.268 1.637

4.02.04 Aumento Diferido 22343 0

4.03 Acréscimo/Decréscimo no Cap. Circulante (3.503)(11.410) 152.004

4.04 Variação do Ativo Circulante 16229.303 151.073

4.04.01 Ativo Circulante no Início do Exercício 0151.235 162

4.04.02 Ativo Circulante no Final do Exercício 162180.538 151.235

4.05 Variação do Passivo Circulante (3.665)(40.713) 931

4.05.01 Passivo Circulante no Início Exercício 0(2.734) (3.665)

4.05.02 Passivo Circulante no Final do Exercício (3.665)(43.447) (2.734)

G-8



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

05.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2002 A 31/12/2002 (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO

       REAVALIAÇÃO       CAPITAL         LUCRO        ACUMULADOS

3 - CAPITAL SOCIAL

       LÍQUIDO

4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/PREJUÍZOS 8 - TOTAL PATRIMÔNIO 

Data-Base - 31/12/2002

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

5.01 Saldo Inicial 0621.360 0 24 455 621.839

5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 00 0 0 0 0

5.03 Aumento/Redução do Capital Social 0577.964 0 0 0 577.964

5.04 Realização de Reservas 00 (3.898) (24) 3.922 0

5.04.01 Absorção de prejuízo com reservas 00 (3.898) (24) 3.922 0

5.05 Ações em Tesouraria 00 0 0 0 0

5.06 Lucro/Prejuízo do Exercício 00 0 0 (4.377) (4.377)

5.07 Destinações 00 0 0 0 0

5.08 Outros 00 131.469 0 0 131.469

5.08.01 Ágio na incorporação soc.controlada-liq. 00 131.469 0 0 131.469

5.09 Saldo Final 01.199.324 127.571 0 0 1.326.895
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

05.02 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2001 A 31/12/2001 (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO

       REAVALIAÇÃO       CAPITAL         LUCRO        ACUMULADOS

3 - CAPITAL SOCIAL

       LÍQUIDO

4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/PREJUÍZOS 8 - TOTAL PATRIMÔNIO 

Data-Base - 31/12/2002

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

5.01 Saldo Inicial 01 0 0 (3.480) (3.479)

5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 00 0 0 0 0

5.03 Aumento/Redução do Capital Social 0502.855 0 0 0 502.855

5.04 Realização de Reservas 00 0 0 0 0

5.05 Ações em Tesouraria 00 0 0 0 0

5.06 Lucro/Prejuízo do Exercício 00 0 0 12.562 12.562

5.07 Destinações 00 0 24 (24) 0

5.07.01 Reserva Legal 00 0 24 (24) 0

5.08 Outros 0118.504 0 0 (8.603) 109.901

5.08.01 Incorporação de acervo líquido 0118.504 0 0 0 118.504

5.08.02 Equivalência reflexa-benef.empreg.CVM371 00 0 0 (8.603) (8.603)

5.09 Saldo Final 0621.360 0 24 455 621.839
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

05.03 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2000 A 31/12/2000 (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO

       REAVALIAÇÃO       CAPITAL         LUCRO        ACUMULADOS

3 - CAPITAL SOCIAL

       LÍQUIDO

4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/PREJUÍZOS 8 - TOTAL PATRIMÔNIO 

Data-Base - 31/12/2002

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

5.01 Saldo Inicial 00 0 0 0 0

5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 00 0 0 0 0

5.03 Aumento/Redução do Capital Social 01 0 0 0 1

5.04 Realização de Reservas 00 0 0 0 0

5.05 Ações em Tesouraria 00 0 0 0 0

5.06 Lucro/Prejuízo do Exercício 00 0 0 (3.480) (3.480)

5.07 Destinações 00 0 0 0 0

5.08 Outros 00 0 0 0 0

5.09 Saldo Final 01 0 0 (3.480) (3.479)
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 31/12/20004 - 31/12/20013 - 31/12/2002

Data-Base - 31/12/2002

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

1 Ativo Total 02.929.097 781.947

1.01 Ativo Circulante 0780.390 223.257

1.01.01 Disponibilidades 058.655 4.438

1.01.02 Créditos 0683.692 212.112

1.01.02.01 Consumidores e Concessionários 0627.894 78.221

1.01.02.02 Provisão p/Créd.de Liquidação Duvidosa 00 (652)

1.01.02.03 Tributos e Contrib.Sociais Compensáveis 033.038 539

1.01.02.04 Imp.de Renda e Contrib.Social Diferidos 022.760 280

1.01.02.05 Progr.Emerg.Red.Consumo Energ.Elétrica 00 2.759

1.01.02.06 Dividendos a receber 00 0

1.01.02.07 Créditos com Pessoas Ligadas 00 130.965

1.01.02.08 Títulos e valores mobiliários 00 0

1.01.03 Estoques 06.271 982

1.01.04 Outros 031.772 5.725

1.01.04.01 Despesas pagas antecipadamente 00 17

1.01.04.02 Conta de compens.Var.Custos Parcela A 00 4.460

1.01.04.03 Outros 031.772 1.248

1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 0719.564 360.581

1.02.01 Créditos Diversos 0719.564 78.426

1.02.01.01 Consumidores e Concessionários 0348.534 33.654

1.02.01.02 Progr.Emerg.Red.Consumo Energ.Elétrica 04.997 563

1.02.01.03 Imp.de Renda e Contrib.Soc.Diferidos 0330.053 23.645

1.02.01.04 Depósitos vinculados a Litígios 010.518 997

1.02.01.05 Conta de compens.Var.Custos Parcela A 00 11.153

1.02.01.06 Adto.Futuros Aumentos de Capital 05.240 6.744

1.02.01.07 Outros Créditos 020.222 1.670

1.02.01.08 Bens destinados a venda 00 0

1.02.02 Créditos com Pessoas Ligadas 00 282.155

1.02.02.01 Com Coligadas 00 0

1.02.02.02 Com Controladas 00 282.155

1.02.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 00 0

1.02.03 Outros 00 0

1.03 Ativo Permanente 01.429.143 198.109

1.03.01 Investimentos 047.361 61.568

1.03.01.01 Participações em Coligadas 00 0

1.03.01.02 Participações em Controladas 047.361 61.568

1.03.01.03 Outros Investimentos 00 0

1.03.02 Imobilizado 01.371.097 134.822

1.03.02.01 Em serviço 01.371.097 134.822

1.03.02.02 Em curso 00 0

1.03.03 Diferido 010.685 1.719
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 31/12/20004 - 31/12/20013 - 31/12/2002

Data-Base - 31/12/2002

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

2 Passivo Total 02.929.097 781.947

2.01 Passivo Circulante 0875.050 110.413

2.01.01 Empréstimos e Financiamentos 0379.360 23.548

2.01.02 Debêntures 00 0

2.01.03 Fornecedores 0277.332 52.757

2.01.04 Impostos, Taxas e Contribuições 084.010 19.321

2.01.05 Dividendos a Pagar 0217 40

2.01.06 Provisões 0203 16

2.01.06.01 Provisões para Contingências 0203 16

2.01.07 Dívidas com Pessoas Ligadas 00 0

2.01.08 Outros 0133.928 14.731

2.01.08.01 Encargos de Dívidas 012.446 146

2.01.08.02 Obrigações Estimadas 010.819 1.702

2.01.08.03 Fundação Cesp 00 1.443

2.01.08.04 Concessionários 029.387 1.979

2.01.08.05 Outras 068.619 5.392

2.01.08.06 Conta de compens.Var.Custos Parcela A 01.984 1.505

2.01.08.07 Eletrobrás 00 0

2.01.08.08 Benefícios pós emprego 010.673 0

2.01.08.09 Programa emerg.red.cons.energ.elétrica 00 2.490

2.01.08.10 Folha de pagamento 00 74

2.02 Passivo Exigível a Longo Prazo 0708.035 47.570

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 0353.971 8.025

2.02.02 Debêntures 00 0

2.02.03 Provisões 060.789 6.683

2.02.03.01 Provisões para Contingências 060.789 6.683

2.02.03.02 Provisões p/ Passivo a Descoberto 00 0

2.02.04 Dívidas com Pessoas Ligadas 00 0

2.02.05 Outros 0293.275 32.862

2.02.05.01 Fornecedores 0104.191 14.553

2.02.05.02 Fundação CESP 00 12.490

2.02.05.03 Obrigações Estimadas 00 0

2.02.05.04 Conta de compens. Var.Custos Parcela A 00 0

2.02.05.05 Reserva para Reversão e Amortização 017.248 2.189

2.02.05.06 Outros 034.820 2

2.02.05.07 Impostos e contribuições sociais 00 0

2.02.05.08 Benefícios pós emprego 098.315 0

2.02.05.09 Imp.renda e contrib.social diferidos 00 0

2.02.05.10 Adto.futuros aumentos de capital 038.701 3.628

2.03 Resultados de Exercícios Futuros 00 0

2.04 Participações Minoritárias 019.117 2.125

2.05 Patrimônio Líquido 01.326.895 621.839

2.05.01 Capital Social Realizado 01.199.324 621.360

2.05.02 Reservas de Capital 0127.571 0

2.05.02.01 Doações e Subvenções para Investimento 00 0
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CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 -31/12/20004 -31/12/20013 -31/12/2002

Data-Base - 31/12/2002

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

2.05.02.02 Incentivos Fiscais 00 0

2.05.02.03 Remunerações sobre o Capital Próprio 00 0

2.05.02.04 Ágio na Incorpor.Socied.Controladora 00 0

2.05.03 Reservas de Reavaliação 00 0

2.05.03.01 Ativos Próprios 00 0

2.05.03.02 Controladas/Coligadas 00 0

2.05.04 Reservas de Lucro 00 24

2.05.04.01 Legal 00 0

2.05.04.02 Estatutária 00 0

2.05.04.03 Para Contingências 00 0

2.05.04.04 De Lucros a Realizar 00 0

2.05.04.05 Retenção de Lucros 00 24

2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 00 0

2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 00 0

2.05.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 00 455
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CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
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01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

07.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 01/01/2000 a 31/12/20004 - 01/01/2001 a 31/12/20013 - 01/01/2002 a 31/12/2002

Data-Base - 31/12/2002

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 02.050.899 439.955

3.02 Deduções da Receita Bruta 0(431.212) (77.095)

3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 01.619.687 362.860

3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos 0(1.364.456) (301.098)

3.04.01 Custo com Energia Elétrica 0(1.047.847) (234.662)

3.04.02 Custo de Operação 0(315.524) (66.276)

3.04.03 Custo do Serviço Prestado a Terceiros 0(1.085) (160)

3.05 Resultado Bruto 0255.231 61.762

3.06 Despesas/Receitas Operacionais 0(276.564) (47.721)

3.06.01 Com Vendas 0(18.303) (4.127)

3.06.02 Gerais e Administrativas 0(117.211) (31.914)

3.06.03 Financeiras 0(99.212) (14.864)

3.06.03.01 Receitas Financeiras 0116.873 27.219

3.06.03.02 Despesas Financeiras 0(216.085) (42.083)

3.06.04 Outras Receitas Operacionais 00 1.390

3.06.05 Outras Despesas Operacionais 0(41.912) 0

3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 074 1.794

3.07 Resultado Operacional 0(21.333) 14.041

3.08 Resultado Não Operacional 0(4.038) (136)

3.08.01 Receitas 07.909 656

3.08.02 Despesas 0(11.947) (792)

3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 0(25.371) 13.905

3.10 Provisão para IR e Contribuição Social 0(12.793) (10.857)

3.11 IR Diferido 08.991 2.424

3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 00 0

3.12.01 Participações 00 0

3.12.02 Contribuições 00 0

3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 00 0

3.14 Participações Minoritárias 024.796 7.090

3.15 Lucro/Prejuízo do Exercício 0(4.377) 12.562

PREJUÍZO POR AÇÃO 

LUCRO POR AÇÃO 

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil)

0,01893 0,00000

(0,00335)

1.305.659 663.521 1
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01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

08.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSOLIDADAS (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 01/01/2000 a 31/12/20004 - 01/01/2001 a 31/12/20013 - 01/01/2002 a 31/12/2002

Data-Base - 31/12/2002

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

4.01 Origens 0997.845 639.347

4.01.01 Das Operações 0(70.183) 53.250

4.01.01.01 Lucro/Prejuízo do Exercício 0(4.377) 12.562

4.01.01.02 Vls. que não repr. mov. Cap. Circulante 0(65.806) 40.688

4.01.01.02.01 Conta compensação Var.Custos Parcela A 0(65.013) (11.153)

4.01.01.02.02 Depreciações e Amortizações 074.101 17.552

4.01.01.02.03 Var.monet.e juros realizável longo prazo 00 0

4.01.01.02.04 Var.monet.e juros exigível longo prazo 073.805 36.876

4.01.01.02.05 Valor residual bens e direitos baixados 02.700 1.676

4.01.01.02.06 Imposto de renda e contrib.soc.diferida 0(306.408) (23.645)

4.01.01.02.07 Provisão para contingências 054.106 6.683

4.01.01.02.08 Benefícios pós emprego 085.825 12.490

4.01.01.02.09 Participação minoritária 016.992 2.125

4.01.01.02.10 Ganhos capital mudança percentual partic 0(1.840) (121)

4.01.01.02.11 Resultado liq.equivalência patrimonial 0(74) (1.795)

4.01.01.02.12 Provisão para imparidade 00 0

4.01.02 Dos Acionistas 0746.010 612.757

4.01.02.01 Aumento de capital 0577.964 621.360

4.01.02.02 Adto.futuros aumentos de capital 036.577 0

4.01.02.03 Ágio incorp.sociedade controlada-líquido 0131.469 0

4.01.02.04 Incorporação acervo líquido 00 0

4.01.02.05 Outros 00 (8.603)

4.01.03 De Terceiros 0322.018 (26.660)

4.01.03.01 Empréstimos e financiamentos 0272.141 (28.851)

4.01.03.02 Transf.realiz.longo prazo p/circulante 00 0

4.01.03.03 Aumento exigível a longo prazo 049.877 2.191

4.02 Aplicações 01.205.349 523.000

4.02.01 Aumento no Realizável a Longo Prazo 0(100.573) 307.602

4.02.02 Aumento de Investimentos 0(16.120) 59.651

4.02.03 Aumento Imobilizado 01.313.076 154.049

4.02.04 Aumento Diferido 08.966 1.698

4.03 Acréscimo/Decréscimo no Cap. Circulante 0(207.504) 116.347

4.04 Variação do Ativo Circulante 0557.133 223.095

4.04.01 Ativo Circulante no Início do Exercício 0223.257 162

4.04.02 Ativo Circulante no Final do Exercício 0780.390 223.257

4.05 Variação do Passivo Circulante 0(764.637) (106.748)

4.05.01 Passivo Circulante no Início Exercício 0(110.413) (3.665)

4.05.02 Passivo Circulante no Final do Exercício 0(875.050) (110.413)
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EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/2002 

99999-9 EDP BRASIL S.A.                          03.983.431/0001-03 

09.01 - PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES - SEM RESSALVA

Parecer dos auditores independentes

4 de março de 2003 

Aos Administradores e Acionistas 
EDP Brasil S.A. 

1 Examinamos os balanços patrimoniais da EDP Brasil S.A. em 31 de dezembro de 2002 e de 
2001 e as correspondentes demonstrações dos resultados, das mutações do patrimônio 
líquido e das origens e aplicações de recursos dos exercícios findos nessas datas, e o balanço 
patrimonial consolidado da EDP Brasil S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2002 e 
as correspondentes demonstrações consolidadas do resultado e das origens e aplicações de 
recursos do exercício findo nessa data, elaborados sob a responsabilidade da administração 
da companhia. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações 
financeiras.

2 Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, 
que requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada 
apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, 
nossos exames compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos 
trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas 
contábil e de controles internos da companhia, (b) a constatação, com base em testes, das 
evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e (c) 
a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela 
administração da companhia, bem como da apresentação das demonstrações financeiras 
tomadas em conjunto. 

3 Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da EDP Brasil S.A. em 31 de 
dezembro de 2002 e de 2001 e o resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido 
e as origens e aplicações de recursos dos exercícios findos nessas datas e a posição patrimonial 
e financeira da EDP Brasil S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2002, e o resultado 
consolidado das operações e as origens e aplicações de recursos consolidadas do exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
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09.01 - PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES - SEM RESSALVA

4 Conforme mencionado na Nota 4(d), as demonstrações financeiras da EDP Brasil S.A. 
incluem os valores de energia elétrica comercializada no âmbito do Mercado Atacadista de 
Energia - MAE por empresas controladas, com saldo de contas a receber de R$ 139.290 mil 
em 31 de dezembro de 2002 (2001 - R$ 13.501 mil) - valores líquidos de respectivas contas a 
pagar, registrados contabilmente com base em valores fornecidos pelo próprio MAE, que 
foram reconhecidos pela companhia quando da avaliação dos investimentos mantidos 
naquelas empresas pelo método de equivalência patrimonial e, por conseguinte encontram-se 
também inclusos nas demonstrações financeiras consolidadas da EDP Brasil S.A. e suas 
controladas (2002 - contas a receber de R$ 149.894, 2001 - contas a receber de R$ 84.045, 
valores liquidos de respectivas contas a pagar). A realização deste montante aguarda a 
auditoria prévia, recebimento de empresas devedoras que não efetuaram liquidação financeira 
parcial em dezembro de 2002, na forma determinada pela Resolução ANEEL no. 763, 
processamento final e autorização para liquidação financeira pelo MAE. 

5 As demonstrações financeiras consolidadas da EDP Brasil S.A. e suas controladas referentes 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2001, apresentadas para fins de comparação, não 
foram examinadas por auditores independentes. Nosso parecer não abrange as demonstrações 
financeiras naquela data. 

PricewaterhouseCoopers Wander Rodrigues Teles 
Auditores Independentes Sócio 
CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1DF005919/S-0 "S" SP  
002511 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Legislação Societária 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/2002 

99999-9 EDP BRASIL S.A.                          03.983.431/0001-03 

10.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Administração 2002

Senhores Acionistas 

A apresentação dos resultados obtidos em 2002 pela EDP Brasil S/A coincide com um momento 
particularmente auspicioso para o Brasil: as cotações do dólar recuam; o risco país está em queda 
acelerada e a inflação dá sinais de arrefecimento. Simultaneamente, o Governo dá sequência ao 
processo de encaminhamento para o Congresso Nacional das reformas tributária e previdenciária – 
cuja implantação, ao dotar as contas públicas de maior equilíbrio, tenderá a abrir espaço para a 
concentração de esforços na criação de um ambiente favorável à recuperação da atividade produtiva. 

Em outras palavras: 2003 deverá ser um ano de incertezas, bastante difícil e ainda marcado pela 
austeridade na condução da política monetária. Mas os sinais até agora emitidos mostram que 
também poderá se caracterizar como um período de consolidação das bases necessárias à retomada do 
almejado desenvolvimento sustentado - movimento que deve ter impacto direto sobre o setor elétrico 
e, em consequência, sobre os resultados da EDP Brasil S/A.  

Em 2002, o conjunto de empresas controladas pela EDP Brasil S/A registrou um salto qualitativo no 
sentido de adequar-se aos objetivos do Grupo EDP de permanecer, investir e manter-se coeso no país 
ao longo das próximas décadas. Mas os resultados quantitativos ficaram aquém das expectativas, em 
função das condições econômicas adversas e particularmente, da instabilidade regulatória e do 
desequilíbrio econômico/financeiro observados no setor elétrico. 

A expectativa é que,  em 2003, o Governo brasileiro, além de recuperar os fundamentos da economia, 
encontre soluções para o desequilíbrio setorial, adotando regras claras, coerentes e estáveis que 
permitam às empresas operar em um ambiente de normalidade e aos investidores retomar seus 
projetos de expansão. Neste caso – e somente nele - estará formado o cenário capaz de garantir que o 
Grupo EDP consiga conciliar a manutenção dos ganhos qualitativos com os ganhos quantitativos 
necessários aos investimentos previstos tanto no aumento da oferta de energia quanto na obtenção de 
melhorias operacionais – ambos essenciais para que  consiga fazer frente ao aumento de demanda que 
fatalmente será provocado por um novo ciclo de crescimento do Brasil. 

Fernando Noronha Leal 
Presidente do Conselho de Administração  
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10.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Conselheiros 

A EDP Brasil S/A colecionou vitórias no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2002. De todas, 
a mais visível foi a conclusão da primeira etapa do processo de reestruturação societária, necessária 
à consolidação e à expansão dos negócios do Grupo no país ao longo das próximas décadas.  

Por meio desse processo, a holding passou a controlar a comercializadora Enertrade, a distribuidora 
Bandeirante e a concentrar os investimentos em geração de energia elétrica. Em decorrência desse 
novo desenho, promoveu, também, a sua própria reestruturação interna, com a criação de quatro 
novas vice-presidências: Desenvolvimento, Manutenção e Engenharia; Finanças, Controle e Relações 
com Investidores; Regulação e Relações Institucionais e Coordenação de Serviços Corporativos.  

Além disso, todas as empresas controladas ou participadas registraram avanços individuais. 
A Energest, que faz a gestão dos investimentos em geração, por exemplo, concluiu a usina hidrelétrica 
de Lajeado (Luís Eduardo Magalhães) e deu início às obras de Peixe Angical (ambas em sociedade 
com o Grupo Rede, de capital brasileiro), ao mesmo tempo em que desenvolveu o projeto de 
expansão da Usina Termelétrica Fafen. A Enertrade operou com o objetivo de mitigar os riscos dos 
investimentos em geração do Grupo e transformou-se na maior comercializadora de energia elétrica 
do país. A Bandeirante Energia foi uma das poucas distribuidoras locais a encerrar o exercício com 
lucro. Escelsa, Enersul e Cerj mantiveram os ganhos significativos nos indicadores de qualidade já 
conquistados, inclusive tendo a Enersul sido agraciada com o prêmio da Aneel de melhor 
distribuidora da região Centro-Oeste. 

O resultado econômico-financeiro das empresas só não foi mais satisfatório devido à conjuntura 
desfavorável que marcou 2002. Mas as ações empreendidas em 2002 permitirão que essas 
companhias venham a ser capazes de transformar em resultado para os acionistas os ganhos a serem 
obtidos  com a estabilização do setor e da economia. 

Essas empresas deverão beneficiar-se diretamente, também, da conclusão e consolidação do processo 
de reestruturação societária da EDP Brasil – principal meta para 2003. Por meio dele, a holding EDP 
Brasil passará a controlar, indiretamente, o capital da distribuidora Escelsa (e, por meio desta, 
da distribuidora Enersul) e a participação na Cerj, na qual o Grupo EDP detém posição minoritária. 
O objetivo final é ampliar e aprofundar os ganhos das sinergias já identificadas, através do Programa 
Eficiência, de forma a permitir que o Grupo EDP, coeso, amplie e consolide definitivamente sua 
presença no país. 

Eduardo José Bernini  
 Diretor-Presidente 
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10.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Ambiente Econômico e Principais Fatos de 2002

O ambiente econômico do Brasil, em 2002, sofreu forte impacto das conjunturas externa e interna. 
A primeira, a exemplo do que já havia ocorrido no ano anterior, caracterizou-se pela redução no 
ritmo da atividade econômica mundial. A segunda, pelas expectativas provocadas pelas eleições 
presidenciais de outubro – que acabaram por demonstrar, mais uma vez, a maturidade que o processo 
democrático atingiu no país.  

Dois foram os efeitos diretos e interrelacionados desse cenário adverso. Um deles foi a desvalorização 
cambial de 52,3% no ano, que contribuiu para o acentuado aumento da inflação (25,3% se 
considerado o IGP-M acumulado no período) e para a elevação das taxas de juros internas. Outro foi 
a retração geral das fontes de financiamento. Ambos afetaram profundamente todos os setores 
produtivos da economia, inclusive o setor elétrico.  

Além dessas dificuldades globais, as companhias de eletricidade ressentiram-se de problemas 
específicos do setor, resultantes, principalmente, do desequilíbrio de mercado provocado pelo 
racionamento que vigorou de junho de 2001 a fevereiro de 2002.  Entre eles destacam-se o excesso da 
oferta de energia elétrica, os baixos preços praticados no Mercado Atacadista de Energia Elétrica 
(MAE) e, principalmente, as incertezas quanto a continuidade das regras e do modelo setorial. Esta 
última, decorrente principalmente dos diferentes programas de governo apresentados pelos partidos 
que disputaram as eleições presidenciais e da inexistência de uma base legal estável e coerente. 

O setor elétrico em 2002

Uma das maiores dificuldades que o setor teve que enfrentar em 2002 foi o desequilíbrio entre oferta e 
consumo de energia elétrica. Em fevereiro de 2002,  a sociedade foi liberada das metas de redução de 
consumo impostas no racionamento (de 20% para as residências e 15%, em média, para o setor 
industrial) Mas, os efeitos das restrições mantiveram-se  ao longo de 2002. Foram nítidas as 
mudanças de hábitos dos clientes residenciais com o objetivo de conter o desperdício e racionalizar o 
uso da eletricidade. Apenas a título de exemplo, no segmento residencial das regiões Sudeste e Centro-
Oeste, a redução de 27% fez com que o volume consumido fosse equivalente ao ano de 1994.  

No setor produtivo o quadro não foi muito diferente: influenciada pela adoção de medidas de 
racionalização e eficiência energética implementadas durante o racionamento, mas principalmente 
pela redução no ritmo da atividade industrial, a recuperação ficou muito aquém das expectativas das 
distribuidoras. Em consequência, em termos nacionais, o consumo de energia elétrica em 2002 
retrocedeu aos volumes verificados no ano 1999, o que, é evidente, acarretou uma significativa 
redução no faturamento das distribuidoras.  

Na ponta da oferta, o movimento foi oposto. Estimulados pela conjuntura de escassez, investidores 
anteciparam o cronograma das obras de usinas hidrelétricas e termelétricas, o que aumentou, 
rapidamente, a capacidade de produção de energia elétrica. A potência instalada no Brasil em 2002 
aumentou nada menos que 1.217 MW de fontes hidráulicas e 1.447 MW de usinas termelétricas. 

G-21



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Legislação Societária 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/2002 

99999-9 EDP BRASIL S.A.                          03.983.431/0001-03 

10.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

A redução do consumo aliada ao aumento da capacidade produtiva provocou um forte revés no setor 
elétrico brasileiro, que saiu abruptamente de uma condição de escassez para a condição de super 
oferta. Isto fez com que se configurasse a sobra estrutural de energia que pode se estender por mais 
alguns anos, dependendo do ritmo de recuperação da economia. O efeito imediato desse cenário foi a 
redução de preços dos contratos de curto e médio prazos – o que contribuiu sobremaneira para o 
aumento do desequilíbrio setorial e para a retração dos investimentos em expansão da oferta.  

Os preços do MAE em 2002 apresentaram alta volatilidade. Nos meses de janeiro e fevereiro - ainda 
durante o racionamento, portanto - o preço spot no submercado Sudeste-Centro Oeste foi de, 
respectivamente, R$ 297,00/MWh e de R$ 39,00/MWh. No Nordeste, nos mesmos meses recuou de 
R$ 515,00/MWh para R$ 308,00/MWh. Em março, já com o fim do racionamento, o preço caiu para 
R$ 9,77/MWh (Sudeste) e R$ 5,79/MWh (Nordeste) e, apesar de algumas variações, manteve 
tendência de queda até o fim do ano. Na última semana de dezembro de 2002, atingiu o valor mínimo 
de R$ 4,00/MWh.  

No período de março a dezembro, a média do preço spot foi de R$ 10,75/MWh no submercado 
Sudeste e de R$ 10,09/MWh no submercado Nordeste. Foram fatores preponderantes nesse 
comportamento a redução do consumo de energia elétrica e o excesso de oferta provocado pela 
entrada em operação de novas usinas simultaneamente à rápida recuperação dos níveis dos 
reservatórios. 

O que atenuou o impacto financeiro dessa conjuntura para as distribuidoras foi o chamado “Acordo 
Geral do Setor”, assinado em dezembro de 2001 entre governo e o setor elétrico, para redução das 
perdas provocadas pelo racionamento. O acordo, que vigorou durante todo o ano de 2002, 
determinou o acréscimo das tarifas cobradas do consumidor final para recuperação parcial das perdas 
e recomposição do equilíbrio econômico-financeiro das concessões. Além disso, estabeleceu um 
regime diferenciado para a contabilização da energia de curto prazo (no MAE) dos agentes signatários 
dos contratos iniciais. Em resumo, no período do racionamento as sobras das distribuidoras não 
foram contabilizadas no MAE. Já a partir de março de 2002 essa energia passou a ser colocada no 
MAE pelo preço fixo de R$ 73,39/MWh, pago pelas geradoras.  

A contabilização das operações realizadas no MAE a partir de setembro de 2000 (já de acordo com as 
Regras de Mercado) foi realizada apenas em dezembro de 2002. Nesse mês, foram liquidados 50% 
dos valores apurados. O restante deverá ser liquidado após a auditoria do sistema computacional.  

Os resultados das companhias no final do ano deixaram claro que as medidas de caráter emergencial 
não foram suficientes para a recuperação do equilíbrio econômico-financeiro das concessões. A 
maioria das distribuidoras registrou prejuízo. As geradoras ressentiram-se da diferença entre os preços 
pagos no MAE e os preços de venda da produção própria por meio dos contratos mais longos.  
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O ano de 2002 não se caracterizou apenas pelo cenário adverso. Também houveram fatores positivos. 
O principal foi o ingresso dos grandes consumidores industriais no mercado competitivo. As 
oportunidades de compra de energia elétrica oferecidas nesse mercado, por meio de contratos de curto 
e médio prazos, despertaram a atenção das indústrias, apesar das lacunas na legislação (que só foram 
preenchidas pela publicação, em dezembro, de Resoluções pela Aneel e pelo Decreto Presidencial Nº 
4.562). O número de consultas e de licitações lançadas por clientes livres aumentou acentuadamente 
ao longo do ano. Também foi evidente o interesse, e correspondente participação, desses clientes nos 
leilões de energia das geradoras que, a partir de janeiro de 2003 teriam 25% do volume 
comprometido nos contratos iniciais liberados para  a venda em mercado. Por lei, as geradoras foram 
obrigadas a fazer oferta pública dessa produção.  

No total, foram realizados 5 grandes leilões de venda de energia envolvendo geradoras públicas e 
privadas e um leilão de compra promovido por uma distribuidora privada. Apesar de gravar uma 
nova página no setor, a estrutura rígida dos editais e a plena contratação das distribuidoras inibiu a 
demanda. Os maiores interessados foram os consumidores livres. Apenas cerca de 22% de um total de 
7.240 MW-médios colocados à venda foram arrematados. 

As barreiras de ordem regulatória não afetaram apenas a iniciativa dos consumidores potencialmente 
livres – uma vez que, enquanto alguns migravam para o mercado competitivo, muitos optaram por 
permanecer cativos em função das indefinições sobre o futuro do setor. Os demais agentes também se 
ressentiram das indefinições da base legal sobre a qual se sustenta as atividades de produção, 
transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica.  

Ao contrário do que ocorre em outros setores, como o de telecomunicações, por exemplo, essa base 
legal não é homogêna: reflete as diferentes conjunturas econômicas e políticas pela qual passou o país, 
uma vez que foi sendo construída ao longo dos últimos 80 anos. Em consequência, as peças dão 
tratamento diferenciado e muitas vezes conflitantes aos investimentos no setor (ora regulado, ora 
tendendo à regulamentação).  

Ao longo de 2002, novos decretos e resoluções foram emitidos para atender sugestões do Comitê de 
Gestão da Crise e suprir a necessidade de regulação, principalmente no mercado competitivo. No 
entanto, estes atos normativos não foram suficientes para garantir a coerência regulatória.  

 Ao inibir a dinâmica do mercado competitivo, essa ausência de regras claras e estáveis provocou, 
também, a postergação das decisões de investimentos na expansão do sistema. O que demonstra que a 
solução para a crise em que o setor mergulhou em 2002 passa não só pela adoção medidas 
emergenciais que permitam a recuperação, no curto prazo, do equilíbrio econômico-financeiro das 
concessões, mas por definições de caráter estrutural, que permitam a expansão consistente, capaz de 
fazer frente ao desenvolvimento econômico e social projetado para o país.    
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Posicionamento Do Grupo EDP no Brasil

A reestruturação societária foi a principal ação empreendida na consolidação das atividades do Grupo 
EDP no Brasil durante 2002. Em 31 de outubro, o Grupo  concluiu a primeira fase dessa 
reestruturação, o que permitiu colocar, sob controle direto da holding EDP Brasil S.A, as seguintes 
empresas: Energest S.A., Enertrade Comercializadora de Energia S.A., Bandeirante Energia S.A., EDP 
Lajeado S.A.,  Fafen Energia S.A. e Enerpeixe S.A..  

O gráfico a seguir representa a estrutura societária dos negócios no Brasil após a primeira fase da 
reestruturação:. 
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Neste processo, houve a incorporação de ágio pago pela aquisição da Bandeirante Energia S.A., 
originado no leilão de privatização (1998) e na Oferta Pública de Aquisição de participações 
minoritárias (2001). Isso permitirá à empresa reduzir sua carga fiscal durante os próximos 26 anos. 

A segunda fase do processo de reestruturação societária deverá ser concluída durante o ano de 2003, 
com a transferência para a EDP Brasil S.A, das participações do Grupo EDP na Companhia de 
Eletricidade do Rio de Janeiro (Cerj) e na Iven S.A., controladora direta da Espírito Santo Centrais 
Elétricas S.A. (Escelsa) e indireta da Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A.  (Enersul). 

A Enertrade teve um importante papel em 2002 ao comercializar a energia produzida pela EDP 
Lajeado  no mercado, por meio de contratos com outros agentes do setor e com clientes livres. Esse 
procedimento reduziu a exposição do Grupo às incertezas da liquidação do MAE (Mercado 
Atacadista de Energia Elétrica). Em 2002, o Grupo EDP apresentou uma posição superavitária de 
energia devido à conclusão das obras e início de produção da hidrelétrica de Lajeado e à manutenção 
do baixo nível de consumo de energia elétrica após o  racionamento.  

No caso dos investimentos em distribuição, a EDP Brasil S/A buscou, em 2002,  consolidar as suas 
participações, a fim de controlar a gestão dessas companhias. Em outubro de 2002, deu um importante 
passo ao nomear a Diretoria Executiva da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. (Escelsa) e, em seguida, de 
sua controlada, a Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. (Enersul). A EDP Brasil S/A já havia 
consolidado sua posição de controle na Bandeirante Energia S.A. após o processo de cisão da empresa em 
outubro de 2001. A gestão integrada das empresas de distribuição possibilitará o compartilhamento de 
funções e de serviços aumentando a eficácia dos negócios no Brasil. 

Em dezembro de 2002, a EDP Electricidade de Portugal S.A. realizou uma bem sucedida Oferta 
Pública de Aquisição e Pedido de Renúncia de determinados direitos referentes às obrigações emitidas 
pela Espírito Santo Centrais Elétricas S.A.  (Escelsa), com juros de 10% ao ano e vencimento em julho 
de 2007. O pedido de renúncia envolveu a quase totalidade dos direitos dos detentores das obrigações 
(“protective covenants”). Considerando as obrigações já possuidas decorrentes de aquisições 
anteriores e as adquiridas na Oferta Pública, o Grupo EDP passou a deter US$ 357.371 mil do total 
de US$ 430.958 mil em circulação (83% do total). A operação  proporcionou a racionalização e a 
redução do impacto, na Demonstração Consolidada de Resultados do Grupo EDP, da volatilidade da 
taxa de câmbio real/dólar, resultante das dívidas em dólares detidas pela Escelsa. A operação também 
teve por objetivo aumentar a flexibilidade operacional e financeira da Escelsa, com a eliminação da 
quase totalidade de certos direitos dos detentores das obrigações. Além disso, as operações 
produziram um resultado financeiro de US$ 88,7 milhões para a EDP Electricidade de Portugal S.A.. 
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No segmento de geração, o Grupo manteve o foco na geração hidráulica, com a conclusão da UHE 
Luis Eduardo Magalhães (Lajeado) e os investimentos nos aproveitamentos hidrelétricos “Peixe 
Angical” e “Couto Magalhães”, cujas operações comerciais estão previstas para serem iniciadas em 
2006 e 2007, respectivamente. O quadro instável vivido pelo país e pelo setor elétrico brasileiro, em 
particular, impossibilitou a definição da estrutura de financiamento de “Peixe Angical” em 2002, e 
provocou a reprogramação do cronograma do projeto. Na vertente térmica, a EDP Brasil aguarda a 
definição de condições regulatórias adequadas antes de dar prosseguimento a quaisquer novos 
projetos. No momento, as atividades de geração térmica continuam concentradas na conclusão da 
repotenciação da UTE Fafen Energia. 

Cabe destacar que o ano de 2002 foi marcado pelo engajamento da EDP Brasil e suas participadas no 
Programa Eficiência, cujo objetivo é identificar e implantar ações imediatas, contribuindo para 
mudança na cultura empresarial, através do estabelecimento de modernas práticas administrativas, 
técnicas, financeiras e comerciais de forma homogênea entre as empresas do Grupo. 

A EDP no Brasil

Com mais de US$ 2 bilhões investidos no Brasil, a EDP é responsável pela distribuição de energia 
elétrica em parcela significativa do Estado de São Paulo por meio da Bandeirante Energia S.A.; no 
Estado do Espírito Santo, por meio da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. (Escelsa) e no Estado do 
Mato Grosso do Sul, por meio da Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. (Enersul). 

Já são mais de 2,8 milhões de clientes atendidos pelo Grupo EDP no Brasil. Em 2002 foram 
distribuídos 19,27 TWh de energia com faturamento líquido de R$ 2,7 bilhões.

Dados de 2002- R$ mil 
Empresa Clientes MWh Faturamento Líquido clientes diretos 

Bandeirante 1.297.170 10.160.407 1.520.677,00 
Escelsa 954.381 6.364.928 822.951,00 
Enersul 596.569 2.754.233 425.230,00 
Total 2.848.120 19.279.568 2.769.858,00 

Em distribuição de energia elétrica, a EDP possui, ainda, participação de 11,27% na  Companhia de 
Eletricidade do Rio de Janeiro (Cerj). 

A EDP Brasil, por meio da EDP Lajeado, detém 14,36% do capital da Ivestco (empresa investidora e 
operadora da Usina Hidroelétrica Luiz Eduardo Magalhães, Lajeado), sendo que outros 13,29% virão a ser 
constituídos através do resgate das ações preferenciais hoje detidas pela Eletrobrás. Em consequência, é 
detentora de 27,65% da energia produzida na usina, que tem potência instalada de 902,5 MW.  

A EDP Brasil já iniciou as obras da Usina Hidroelétrica de Peixe Angical, no Rio Tocantins, projeto 
de 452 MW onde o Grupo possui 95% do empreendimento e que deverá estar concluída no final de 
2005. Além disso, a EDP Brasil está concluindo a construção da Usina Termoelétrica da FAFEN, que 
terá potência instalada de 133 MW. O Grupo detém participação de 80% do empreendimento. 

A comercialização de energia é feita pela Enertrade Comercializadora de Energia S.A. Em 2002, primeiro ano 
de funcionamento, a companhia consolidou sua participação no mercado, tornando-se a mais atuante 
comercializadora de energia elétrica no Brasil, com um total de 1.270 GWh comercializados.  
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Geração

UHE Lajeado 

A Usina Hidrelétrica Lajeado entrou em operação plena em novembro de 2002 (com a conclusão e 
comissionamento da sua quinta máquina), com potência instalada de 902,5 MW. As obras foram 
concluídas no cronograma previsto, ou seja, em um prazo recorde de 53 meses. A usina produziu, no 
decorrer do ano, 2.589 GWh e está preparada para, a partir de 2003, atingir a produção da energia 
assegurada que lhe foi atribuída, de 4.468 GWh/ano. 

UTE Fafen 

A Central Termelétrica FAFEN, instalada no Pólo Petroquímico de Camaçari (Estado da Bahia) 
entrou em operação comercial da 1ª fase em 25 de Agosto de 2002. O empreendimento, desenvolvido 
pela EDP (80% de participação) em parceria com a Petrobrás – Petróleo Brasileiro S.A. (20% de 
participação) foi concebido inicialmente para ser uma central de cogeração, para fornecer eletricidade 
e vapor à fábrica de fertilizantes da PETROBRAS, a FAFEN Fertilizantes. A produção excedente seria 
colocada em outros clientes do Pólo de Camaçari.  

Devido à impossibilidade da venda de vapor a outras empresas do Pólo, foi decidido proceder a 
alterações no projeto inicial de modo a converter o vapor excedente em energia elétrica. Na sua 
configuração final, a ser concluída entre o final de 2003 e o inicio de 2004, a central terá capacidade 
para produzir 133 MW de energia elétrica e 42 t/h de vapor, a partir da queima de gás natural. Em 
2002 a FAFEN produziu  200,5 GWh e  127.585 toneladas de vapor. 

AHE Peixe Angical 

A construção do Aproveitamento Hidrelétrico Peixe Angical, com 452 MW de capacidade instalada, 
foi iniciada em maio de 2002, em parceria da EDP (95%) e o Grupo REDE (5%). O investimento 
total previsto é de R$ 1.295 milhões (preços constantes de junho de 2002). Desse total, a EDP investiu 
R$ 170 milhões em 2002. No decorrer do ano foram concluídas a “ensecadeira” da primeira fase e as 
escavações para a implantação das estruturas de concreto armado da Casa de Máquinas e do 
“Descarregador”. No mesmo período, iniciaram-se as obras da Barragem de Terra da Margem 
Esquerda. Mantiveram-se negociações com entidades financiadoras (principalmente com o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES), a fim de viabilizar o financiamento. 
Como estas negociações não foram concluídas, o cronograma do empreendimento foi refeito. A 
previsão, no final de 2002, era de que o início de operação do primeiro grupo (150,7 MW) ocorreria 
em janeiro de 2006 e a conclusão da central (três grupos) em abril do mesmo ano. 
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AHE Couto Magalhães 

O cronograma do Aproveitamento Hidrelétrico Couto Magalhães (150 MW de capacidade instalada), 
também foi revisto, em função da necessidade de se realizar estudos de meio ambiente e de engenharia, 
associados a questões de equilíbrio entre a vazão mínima admissível e a manutenção de condições contratuais 
de geração de energia assegurada. Nesse empreendimento, o Grupo EDP tem uma participação de 49% e o 
Grupo REDE, 51%. Um detalhado relatório técnico foi entregue ao órgão licenciador. Dele consta uma 
solução para o empreendimento que compatibiliza a viabilidade ambiental às características técnica e 
contratual do projeto. O atual planejamento do empreendimento prevê o início de construção em março de 
2004, o início de produção do primeiro grupo em abril de 2007 e a conclusão da central em julho do mesmo 
ano. O investimento total previsto  é de R$ 338 milhões. 

Distribuição

Bandeirante Energia S.A. 

Influenciado pela redução no ritmo da atividade econômica e pelo prolongamento dos efeitos do 
racionamento, o mercado da Bandeirante encerrou o ano de 2002 com um total de 10.160 GWh 
comercializados – ou uma perda de 1,8% em relação ao ano anterior. O volume consumido recuou 
2,5% na classe residencial; 0,5% na classe industrial e 11,9% na classe comercial, esta última 
influenciada pela reclassificação de um grande cliente para a classe industrial. Nas demais classes, o 
consumo teve crescimento de 5,9%. 

Em 23 de outubro de 2002, a tarifas da Bandeirante foram reajustadas em 19,09%. Deste ajuste, 
16,56% são relativos ao repasse dos custos de energia (Parcela A) e o restante refere-se à Parcela B 
(custos gerenciáveis da empresa). O índice refletiu a inflação verificada nos doze meses anteriores, de 
13,32%, e a expressiva alta na taxa de câmbio utilizada para pagamento da energia de Itaipu.  

Em 2002, a empresa fez um investimento global de R$ 94,3 milhões. Os projetos concentraram-se em 
modernização, atendimento ao consumidor e melhoria das condições operacionais da rede em regiões 
em expansão e aumento da flexibilidade operacional do sistema. Duas novas subestações foram 
inauguradas, adicionando 140 MVA ao sistema de distribuição. 

No Programa Integrado de Modernização, em que os principais projetos são o Sistema de Comando e 
Controle, a Automação da Distribuição, o Sistema de Gestão de Clientes e o Sistema de Informações 
Técnicas, foram investidos R$ 18,7 milhões. De 2003 a 2008, investimentos de R$ 99,5 milhões (a 
preços constantes) estão previstos para esses programas. 

A fim de atingir as metas de aumento da produtividade, a Bandeirante vem estimulando os seus 
colaboradores, por meio de ações de formação, a adotarem procedimentos com vistas à construção de 
uma cultura criativa, inovadora, voltada para resultados e orientada para os clientes e o mercado. A 
redução do quadro de pessoal para 1341 colaboradores permitiu melhorar a produtividade e atingir 
965 clientes por trabalhador. 

A revisão periódica das tarifas da Bandeirante acontecerá pela primeira vez em 23 de outubro de 2003 
e, a partir desta data, será realizada a cada 4 anos. A preparação da empresa para esta primeira 
revisão foi tida como uma das principais metas do ano e, com esse objetivo foram promovidas ações 
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de treinamento e de sensibilização do corpo gerencial; sistematizada a coleta de informações; 
elaboradas as estimativas do reposicionamento tarifário; avaliados os impactos dos ganhos 
decorrentes do aumento de eficiência e de mudanças na estrutura tarifária atualmente praticada. 

Com o objetivo de captar recursos de longo prazo e a custos atraentes, a Bandeirante contratou  um 
financiamento com o Banco de Desenvolvimento Alemão (DEG) no valor de US$ 10 milhões, com 
pagamentos semestrais até março de 2006 e juros de 9,5% ao ano. Este financiamento não está 
exposto à variação cambial pois, simultaneamente, a Bandeirante realizou um “swap” para reais. 

Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - Escelsa 

A energia requerida pelo sistema da ESCELSA totalizou 7.236 GWh em 2002, volume 5,9% superior 
ao do ano anterior. Para atender aos requisitos do mercado, a Escelsa utilizou 1.056 GWh produzidos 
pelas suas usinas hidráulicas, o que representa 14,6% de suas necessidades. Além disso, adquiriu 
6.180 GWh  de outros fornecedores. A rede de distribuição da Escelsa também registrou o transporte  
de 134 GWh gerados por autoprodutores.

O total da energia vendida em 2002 pela companhia, foi de 6.365 GWh, volume 4,3% superior ao de 
2001. O volume consumido pela classe residencial (que absorveu 19,4% do total da energia vendida) 
teve redução de 4,4%, devido basicamente à incorporação de novos hábitos de consumo adquiridos 
com o racionamento e à utilização de equipamentos elétricos energeticamente eficientes. O consumo 
da classe industrial (50,0% do total da energia vendida), aumentou 7,8%, o que demonstra a 
recuperação da atividade econômica no Estado do Espírito Santo. Na classe comercial (13,2% da 
energia vendida), o aumento foi de 7,6%. O suprimento de energia a outras concessionárias, que 
representam 5,0% do total da energia vendida, teve um crescimento de 1,2%. Nas demais classes 
(12,4% da energia vendida) o crescimento do consumo foi de1,5%.  

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou, em 7 de agosto de 2002, o reajuste anual 
das tarifas de fornecimento da Escelsa em 15,97%. 

Este reajuste, previsto no contrato de concessão, foi composto das seguintes parcelas: 

• 14,27% destinado a compensar os custos não gerenciáveis pela Escelsa, que são repassados 
aos clientes; e 

• 1,70% destinado a compensar os custos gerenciáveis pela Escelsa, que foram corrigidos pelo 
IGP-M, descontado o redutor equivalente a 0,51%, correspondente ao repasse aos clientes de 
ganhos de produtividade para este ano (o chamado fator “X”, conforme estabelecido pela 
Aneel, por ocasião da Revisão Tarifária Periódica realizada em agosto de 2001).  

No ano de 2002, a Escelsa investiu R$ 61 milhões. Deste total, R$ 56 milhões foram aplicados na 
ampliação e melhoria dos sistemas de distribuição, novas subestações e na modernização da empresa. 
Os restantes R$ 5 milhões corresponderam a encargos financeiros relacionados ao investimento. 

O quadro de pessoal no final de 2002 era de 1.353 empregados, 4,1% menor que em 2001. A 
empresa continua evoluindo no indicador clientes por empregado. Em 2001, esta relação era de 654 
clientes por empregado. Em 2002, atingiu 705, uma melhora de 7,8%. 
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Na área de Tecnologia da Informação, o ano de 2002 caracterizou-se pela consolidação dos principais 
projetos implementados em anos anteriores. Entre eles estão o geoprocessamento e o “data 
warehouse”, que ampliam o nível de atendimento às áreas de gestão dos ativos e comercial. Os 
investimentos limitaram-se às necessidades de infra-estrutura e rotinas decorrentes do crescimento 
vegetativo e das melhorias nos processos do negócio, totalizando R$ 4 milhões.  

Em dezembro de 2002, a EDP – Electricidade de Portugal S.A, controladora indireta da empresa, 
adquiriu US$ 357.371 mil dos títulos da dívida da Escelsa denominados “Senior Notes” com 
vencimento em julho de 2007. O processo de aquisição permitiu a eliminação de todos os 
“covenants” da emissão, o que permitirá o aumento da flexibilidade operacional e financeira da 
empresa, variável  essencial para enfrentar os desafios do setor elétrico brasileiro. 

A EDP Electricidade de Portugal S.A. assumiu a gestão efetiva da empresa em outubro de 2002, com a 
indicação da nova Diretoria Executiva. 

Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. - Enersul 

A energia requerida pelo sistema da Enersul totalizou 3.270 GWh em 2002, volume  6,8% superior 
ao do ano anterior. Para atender aos requisitos do mercado, a Enersul utilizou-se de de 129 GWh 
produzidos pelas suas usinas hidráulicas, o que representa 3,9% das suas necessidades. Além disso, 
3.141 GWh foram adquiridos de outros  fornecedores.

O volume de energia vendida em 2002 aumentou 3,1% em relação a 2001, alcançando um volume 
total de 2.754 GWh. O volume consumido pela classe residencial (31,3% da energia vendida) teve 
redução de 0,7% em relação ao ano anterior. No entanto, na classe industrial (24,4% da energia 
vendida), houve um aumento de 8,7%. Na classe comercial (19,1% da energia vendida), a evolução 
foi de 0,9%. Ao encerrar o exercício de 2002, a Enersul tinha 596.569 clientes, um acréscimo de 
4,2% em relação ao ano anterior. 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou, em 8 de abril de 2002, o reajuste das 
tarifas da Enersul em 11,96%.  

Este reajuste, previsto no contrato de concessão, foi composto das seguintes parcelas: 

• 6,97% destinados a compensar os custos não gerenciáveis pela companhia, que são  
repassados aos clientes; 

• 3,7% destinados a compensar os custos gerenciáveis, que foram corrigidos pelo IGPM; e 

• 1,29% destinados a compensar parte das perdas ocorridas no período de racionamento e 
aumentos de custos com COFINS, RGR, CCC e energia comprada. 
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Os investimentos destinados à modernização da empresa, melhoria e ampliação das redes e linhas de 
distribuição totalizaram R$ 56 milhões durante o ano de 2002.  

O quadro de pessoal no encerramento do exercício era de 926 empregados, 5,3% menor do que em 
2001. No período, a empresa apresentou evolução na relação clientes por empregado, de 10,1%, 
atingindo 644 clientes/empregado. 

Em novembro de 2002, a EDP Electricidade de Portugal S.A., assumiu a gestão efetiva da empresa 
com a indicação da nova Diretoria Executiva. 

Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro S.A. - CERJ 

Após o racionamento, o mercado da Cerj apresentou recuperação inferior à prevista. Com isso, 
encerrou o ano de 2002 com uma taxa de crescimento de apenas 5,0% na comparação com 2001. O 
consumo foi praticamente similar ao registrado em 2000.  

Em 16 de junho de 2002, ocorreu um aumento de capital de R$ 261 milhões em virtude da conversão 
em ações de debêntures emitidas pela Cerj. Esse aumento foi integralmente subscrito pelas Luz Del 
Rio Ltda e Endesa Internacional Energia Ltda, o que reduziu a participação societária da EDP de 
19,1%, para 15,3%. 

Em 10 de dezembro foi aprovado, em Assembléia Geral Extraordinária, um Aumento de Capital 
Social adicional de R$ 370 milhões, onde a Enersis subscreveu ações em substituição a créditos que 
possuía junto à Cerj. A EDP não participou da operação de capitalização, o que mais uma vez reduziu  
sua participação no capital social da CERJ para 11,27%. Mas a EDP manteve o mesmo nível de 
intervenção que possuía anteriormente na gestão da empresa. 

Comercialização

Enertrade 

A Enertrade conseguiu resultados positivos ao reduzir a posição excedente em energia apresentada no 
início de 2002. A companhia consolidou-se como comercializadora líder no mercado local, apesar da 
conjuntura particularmente adversa observada no mercado de energia elétrica brasileiro. 

A venda de energia elétrica a clientes finais foi uma das formas encontradas pela Enertrade para 
reverter a perspectiva de prejuízo devido à compra de energia da EDP Lajeado e potencial venda no 
MAE. Esta atuação atendeu ao objetivo principal da Enertrade, de mitigar os riscos de mercado para 
os ativos do Grupo EDP no Brasil.  

As vendas diretas a consumidores finais em 2002 totalizaram 1.270 GWh. A maioria dos clientes são 
consumidores eletrointensivos, localizados fora da área de concessão das distribuidoras do Grupo, o 
que ampliou as fronteiras de atuação do EDP. A atuação integrada da Enertrade com Bandeirante, 
Escelsa e Enersul permitiu a retenção de clientes que optaram pelo mercado livre dentro da área de 
concessão dessas distribuidoras.
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Outra alternativa de alocação para a energia produzida por Lajeado foi destiná-la a operações de 
“swap” com distribuidoras. Estas operações foram vantajosas por permitirem à Enertrade deslocar os 
excedente de EDP Lajeado nos meses de maio a agosto, período em que o MAE registrou preços 
baixos, para o final do ano, quando pôde realizar vendas a clientes livres. 

Atendendo à necessidade dos agentes, a Enertrade também passou a ofertar no mercado Sudeste e 
Nordeste a venda de opção de compra, lastreada pela energia de EDP Lajeado e de Fafen Energia. 
Esse produto teve boa aceitação no mercado, tendo sido negociados 193.340 MWh. A Enertrade 
também conquistou clientes atuando como prestadora de serviços na representação de consumidores 
livres e de autoprodutores  no MAE e em leilões de energia. 

No âmbito interno do Grupo EDP, foram fechados contratos de longo prazo no final do ano de 2002 
entre empresas do Grupo. O objetivo foi substituir a energia proveniente dos contratos iniciais a vencer 
até 2006 e atender à demanda adicional projetada das distribuidoras com a produção de EDP Lajeado, 
Fafen Energia, Peixe Angical e Couto Magalhães. Assim, a atuação integrada da geração própria, da 
comercialização de atacado e das distribuidoras do Grupo EDP no Brasil garantiu a adequada cobertura 
de riscos tanto para os empreendimentos próprios de geração como para as distribuidoras, mitigando a 
exposição à volatilidade de volume e preço para os ativos da EDP no Brasil.  

Preocupação com a comunidade e o meio ambiente

É inerente às atividades desenvolvidas pelas empresas do Grupo EDP no Brasil a existência de 
interfaces com o meio ambiente, seja na vertente da geração de energia, seja na ponta dos serviços de 
distribuição de energia elétrica.  

As ações nesse campo foram pautadas pela busca da melhor solução, com o objetivo de 
compatibilizar a continuidade da expansão dos empreendimentos com a adequada gestão de seus 
impactos ambientais no âmbito das áreas de atuação de cada uma das concessões. 

No ano de 2002, o grupo lançou os fundamentos para a implantação de um projeto  aproveitando as 
oportunidades abertas pelo Protocolo de Kioto. Esse projeto tem por objetivo integrar a utilização de 
áreas disponíveis no empreendimento do AHE Peixe Angical para reflorestamento aos critérios do 
MDL - Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. 

Entre as ações de apoio a comunidades locais, merece destaque o Programa Indígena Xerente, 
implementado no âmbito do Aproveitamento Hidrelétrico Lajeado, através de convênio estabelecido 
com a Fundação Nacional do Índio (FUNAI). O projeto beneficiou trinta e quatro aldeias indígenas 
com programas sócio-econômicos totalmente harmonizados com a cultura dos índios Xerentes.  
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Ainda no empreendimento Lajeado foram realocadas cerca de 1.100 famílias com o objetivo de repor 
ou melhorar a sua anterior qualidade de vida, além de proporcionar,  assistência técnico-agrícola e 
cursos profissionalizantes. 

Foram estabelecidos convênios com organismos estaduais e municipais, a fim de se implementar 
programas básicos de saúde e de educação, por meio da transferência de recursos financeiros e da 
adequação de infra-estruturas, com a construção de escolas, hospitais e postos de saúde. 

Especificamente com as Prefeituras de Palmas (capital do Estado do Tocantins) e de Porto Nacional, 
foram estabelecidos convênios para o restabelecimento das áreas de turismo e lazer. Esses convênios 
resultaram  na construção de praias artificiais e de áreas de lazer, devidamente integradas nos planos 
de urbanização de cada município. 

Destaque-se também o estabelecimento de convênios com os organismos ambientais licenciadores 
para a transferência de recursos financeiros destinados à criação do Parque Estadual do Lajeado e à 
manutenção e melhoria do Parque Nacional do Araguaia, sob a responsabilidade da NATURATINS e 
do IBAMA, respectivamente. 

As distribuidoras, por desempenharem um papel extremamente ligado às comunidades em que atuam, 
desenvolveram uma variedade excepcionalmente grande de ações de cunho social de grande importância. 
Entre elas destacam-se o programa de ajuda a mais de 16.200 estudantes carentes do ensino fundamental; 
doações de materiais e equipamento sem uso nas empresas para Instituições Filantrópicas e de Auxílio à 
Comunidade; doação de alimentos arrecadados em campanhas de distribuição de lâmpadas econômicas; 
apoio financeiro e de divulgação à sociedade organizada no combate à violência (Disque Denúncia); 
participação do corpo de colaboradores voluntários nas campanhas de arrecadação de agasalhos (Operação 
Inverno); combate a Dengue; vacinação contra poliomielite e outras campanhas de apoio às populações 
carentes, na disseminação do conceito de uso racional e de cuidados com a energia elétrica, eletrificação rural 
e regularização de instalações clandestinas e de baixa renda.  

Foram realizadas, ainda, ações de preservação do meio ambiente que reverteram recursos para o 
atendimento a projetos sociais junto às comunidades. Como exemplo pode-se citar a reciclagem de 
lixo dos escritórios da Bandeirante Energia, que resultou na venda de mais de 51 toneladas de papéis, 
plástico e vidro e cuja receita serviu como ajuda a escolas de ensino fundamental e instituições de 
abrigo a pessoas da terceira idade.  
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Próximos passos

O processo de reestruturação societária somente será concluído com a transferência para a EDP Brasil 
das participações na Escelsa/Enersul, o que deverá ocorrer durante o ano de 2003. 
O processo de reestruturação tem os seguintes objetivos: 

• ampliar a percepção dos investidores (em especial os da EDP Electricidade de Portugal S.A.) 
sobre os negócios e a performance dos investimentos realizados pelo Grupo no Brasil; 

• permitir à EDP Brasil S.A. o re-investimento dos recursos gerados localmente nos atuais e 
futuros projetos de expansão da geração; 

• captar recursos no mercado financeiro brasileiro, reduzindo e/ou eliminando riscos cambiais; 

• simplificar a estrutura societária, diminuindo o número de níveis empresariais de forma a 
eliminar ineficiências fiscais; 

• viabilizar a captura de sinergias na operação das diferentes empresas participadas pelo 
Grupo EDP no Brasil, reduzindo os custos e aumentando a rentabilidade dos investimentos 
realizados, ampliando e dando continuidade aos objetivos do Programa Eficiência. 

Com a reorganização societária, a EDP Brasil S.A. reforça a sua função de holding brasileira, responsável pela 
formulação das estratégias de atuação do Grupo EDP no Brasil e pela gestão integrada das atividades nos 
segmentos de geração, distribuição, comercialização e prestação de serviços. 

Após a conclusão das movimentações societárias, o Grupo EDP poderá vir a abrir o capital da EDP 
Brasil, caso o ambiente macroeconômico e em especial as condições do mercado de capitais e do setor 
elétrico assim o permitam. A abertura do capital poderá ser uma excelente alternativa de investimento 
para os atuais e para os novos acionistas em uma holding exclusivamente voltada para negócios no 
setor elétrico brasileiro. 
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1 Contexto operacional 

A EDP Brasil S.A., constituída em 24 de julho de 2000, tem como objetivo social participar em outras 
sociedades, como, acionista ou quotista, bem como em negócios e empreendimentos do setor 
energético, no Brasil ou no exterior. A companhia pode, ainda, prestar serviços de assessoria e 
consultoria técnica na área de energia, em suas diferentes formas e modalidades, a clientes no Brasil 
ou no exterior. 

2 Reestruturação societária 

Objetivando otimizar o controle da gestão, em 31 de outubro de 2002, por deliberação de seus 
acionistas, a administração da EDP Brasil S.A. procedeu à reestruturação societária das empresas que 
compõem parte do Grupo EDP no Brasil, envolvendo inclusive empresas controladoras e ligadas no 
exterior, como mencionado no item (a) a seguir. 

Ressalta-se que a reestruturação societária, assim como a cisão parcial da empresa controlada 
Bandeirante Energia S.A., (Nota 11(xi)), prejudica a comparabilidade das demonstrações financeiras 
consolidadas entre 31 de dezembro de 2002 e 2001, uma vez que os percentuais de participação são 
diferentes entre um exercício e outro. 

(a) Etapas da reestruturação 

(i) A Enerpaulo - Energia Paulista Ltda., ex-controladora da Bandeirante Energia S.A. foi 
cindida, sendo a parcela correspondente ao ágio na aquisição da Bandeirante incorporada 
pela própria Bandeirante e os demais ativos e passivos incorporados pela EDP Brasil S.A.; 
com essa operação a Enerpaulo foi extinta e a EDP Brasil passou a participar em 96,50% da 
Bandeirante Energia S.A. e em 95% da Enerpeixe S.A. 

(ii) A Energest S.A. teve seu capital reduzido na proporção de suas ações que foram transferidas 
para a EDP Brasil S.A., relativamente aos investimentos mantidos na Fafen Energia S.A. e na 
EDP Lajeado Energia S.A. Essas transferências foram efetuadas pela EDP Electricidade de 
Portugal S.A. e Electricidade de Portugal Internacional, SGPS, S.A., ex-controladoras da 
Energest S.A., via aumento de participação na EDP Brasil S.A. 

A Fafen Energia S.A. e a EDP Lajeado Energia S.A., passaram a ser controladas diretamente pela EDP 
Brasil S.A. 

A participação societária da EDP Brasil nas empresas, antes e depois da reestruturação, encontram-se 
descritas na Nota 11. 
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3 Apresentação das demonstrações contábeis 

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e, quando aplicável, disposições complementares da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e 
normas estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 

Algumas empresas do grupo, consolidadas nessas demonstrações financeiras, estão sujeitas 
parcialmente e/ou integralmente às normas contidas no Manual de Contabilidade do Serviço Público 
de Energia Elétrica. Tendo em vista que neste exercício foram efetuadas alterações na classificação de 
algumas rubricas, a fim de  atender às disposições desse manual, foram efetuadas as necessárias 
reclassificações no exercício de 2001, nas demonstrações financeiras individuais de algumas 
controladas para permitir a comparabilidade das informações, sendo a principal delas a conta de 
obrigações vinculadas à concessão. 

3.1 Principais práticas contábeis 

(a) Consumidores e concessionários incluem: (i) os valores faturados a consumidores finais e 
concessionários revendedores, bem como receita referente à energia consumida e não 
faturada, (ii) os valores a receber relativos à energia comercializada no Mercado Atacadista 
de Energia - MAE e (iii) saldo a receber relativo à recomposição de receita e à energia livre. 

(b) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - calculada em montante considerado suficiente 
para cobrir eventuais perdas na realização de contas a receber de consumidores e 
concessionários.  

(c) Programa emergencial de redução do consumo de energia elétrica - inclui o saldo 
remanescente dos valores a receber de bônus, aprovados pelo Despacho ANEEL no 600, de 27 
de setembro de 2002 e os custos a reembolsar decorrentes da implantação do Programa 
emergencial de redução do consumo de energia elétrica. 

(d) Estoques - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição. Os materiais destinados ao 
consumo e manutenção são classificados no ativo circulante. Os materiais destinados a obras 
são classificados no imobilizado em curso. 

(e) Conta de compensação de variação de itens da Parcela A - inclui as variações positivas e 
negativas dos itens da Parcela A (gastos não gerenciáveis), previstos em contrato de concessão 
de distribuição de energia elétrica. 

(f) Imobilizado - registrado ao custo de aquisição ou custo de construção, corrigidos 
monetariamente até 31 de dezembro de 1995. A depreciação foi calculada pelo método linear, 
de acordo com taxas anuais, como descrito na Nota 12. 

Em função do disposto no item 4 da Instrução Contábil no 10, do Manual de Contabilidade do 
Serviço Público de Energia Elétrica e na Instrução CVM no 193, de 11 de julho de 1996, os encargos 
financeiros, relativos aos financiamentos obtidos de terceiros, efetivamente aplicados no imobilizado 
em curso, são registrados neste subgrupo no custo das respectivas obras. 
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(g) Investimentos - inclui participação em empresas controladas e coligadas avaliadas pelo 
método de equivalência patrimonial e, ágio decorrente da aquisição de participação acionária 
em empresa controlada líquido de respectiva amortização. 

(h) Diferido - inclui gastos com estudo de viabilidade de projetos ligados a área de geração de 
energia elétrica. 

(i) Demais ativos circulante e realizável a longo prazo - são demonstrados aos valores de custo 
ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos. 

(j) Fornecedores - inclui o saldo a pagar, substancialmente, a fornecedores de energia elétrica e o 
saldo de energia livre a pagar aos respectivos fornecedores. 

(l) Empréstimos e financiamentos - atualizados com base nas variações monetárias e cambiais, 
acrescidas dos respectivos encargos incorridos até a data do encerramento do exercício. 

(m) Demais passivos circulante e exigível a longo prazo - são demonstrados pelos valores 
conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, 
variações monetárias e cambiais. 

(n) Resultado - apurado pelo regime de competência, incluindo o seguinte: 

• Receita com Fornecimento de Energia Elétrica - o fornecimento de energia elétrica aos 
consumidores finais e concessionários revendedores, não faturados até a data do 
encerramento do exercício, são mensurados e registrados contabilmente, de forma que 
possibilite a contraposição de custos e receitas no respectivo exercício. 

• Conta Consumo de Combustíveis - CCC - encargo setorial assumido pelas distribuidoras de 
energia elétrica, cujos recursos são destinados a fundo específico, administrado pela 
Eletrobrás - Centrais Elétricas Brasileiras S.A., com o objetivo de subsidiar os gastos com o 
consumo de combustíveis fósseis das geradoras termoelétricas no Brasil. 

• Imposto de Renda e Contribuição Social - calculados conforme legislação e alíquotas vigentes 
à data do balanço (25% para o Imposto de Renda e 9% para Contribuição Social sobre o 
Lucro). De acordo com as disposições da Deliberação CVM no 273, de 20 de agosto de 1998 
e Instrução CVM no 371, de 27 de junho de 2002, foram registrados contabilmente os 
créditos tributários diferidos sobre prejuízos fiscais, base negativa da Contribuição Social e 
adições temporárias. 
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3.2 Demonstrações financeiras consolidadas 

Embora não seja requerido, a administração decidiu espontaneamente também apresentar 
demonstrações financeiras consolidadas, que foram elaboradas em consonância com os princípios 
básicos de consolidação definidos na Lei das Sociedades por Ações e dispositivos legais aplicáveis. 

As demonstrações financeiras consolidadas abrangem as da EDP Brasil S.A. e suas controladas e controladas 
em conjunto mencionadas na Nota 11. Na consolidação são eliminados os investimentos, os saldos a receber 
e a pagar, receitas, despesas e lucros não realizados decorrentes de transações entre as empresas. 
A participação dos minoritários no patrimônio líquido e no resultado é apresentada destacadamente. 

As empresas controladas em conjunto foram consolidadas na proporção de participação societária 
da EDP Brasil S.A., nas respectivas empresas. 

4 Acordo geral do setor elétrico e contabilização do MAE 

(a) Em decorrência de situação hidrológica crítica, que comprometeu a capacidade de geração de 
energia elétrica das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, foi instituído pelo Governo 
Federal o Programa Emergencial de Redução do Consumo de Energia Elétrica - PERCEE, por 
meio da Medida Provisória no 2.147, de 15 de maio de 2001 e alterações posteriores, e 
referida no artigo 4o da Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002. 

Em dezembro de 2001, foi firmado o Acordo Geral do Setor Elétrico com as concessionárias 
distribuidoras e as geradoras de energia elétrica, visando preservar o equilíbrio econômico-financeiro 
dos contratos de compra e venda de energia elétrica existentes e a recomposição de receitas relativas 
ao período de vigência do PERCEE. 

(b) Em 25 de outubro de 2001, foi promulgada a Portaria Interministerial no 296 (alterada pela 
Portaria Interministerial no 25, de 24 de janeiro de 2002, que acrescentou outros itens), que 
estabeleceu normas para apuração e registro das variações ocorridas no período entre os 
reajustes tarifários, de itens da "Parcela A", dispostos nos contratos de concessão de 
distribuição de energia elétrica. Os aumentos desses custos determinados pelo órgão 
concedente serão integralmente repassados às tarifas. 

Os itens da Parcela A abrangidos pela Portaria são: 

• tarifa de repasse de potência proveniente de Itaipu Binacional; 

• tarifa de transporte de energia elétrica proveniente de Itaipu Binacional; 

• quota de recolhimento à Conta de Consumo de Combustível - CCC; 

• tarifa de uso das instalações de transmissão integrantes da rede básica; 

• compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos; 

• Encargos do Serviço de Sistema - ESS. 

G-38



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Legislação Societária 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/2002 

99999-9 EDP BRASIL S.A.                          03.983.431/0001-03 

11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

(c) Energia Livre 

No período de racionamento ocorreu comercialização de energia elétrica que não estava contratada, 
denominada "Energia Livre". Também no contexto do Acordo do Setor Elétrico, o Mercado 
Atacadista de Energia - MAE, contabilizou e disponibilizou os respectivos valores dessa energia, sendo 
atribuído à sua controlada Bandeirante, em 2001, o montante de R$ 114.678, registrado 
contabilmente na rubrica de consumidores e concessionários no realizável a longo prazo, em 
contrapartida do resultado do exercício. Ato contínuo, foi registrado contabilmente na rubrica de 
fornecedores, no exigível a longo prazo, o mesmo montante, a pagar às geradoras, também em 
contrapartida do resultado do exercício, sendo que em 29 de agosto de 2002, por meio da Resolução 
Aneel no 483, foi homologado o valor de R$ 104.192. 

A diferença entre o valor registrado em 2001 e o valor homologado não afetou o resultado 
do exercício. 

(d) Recomposição tarifária extraordinária 

(i) Reajuste tarifário extraordinário 

Para o ressarcimento do montante da recomposição de receita, parcela A e energia livre, em 
atendimento às disposições da Medida Provisória no 14 (convertida na Lei no 10.438/02), foi 
concedido, a partir de janeiro de 2002, o reajuste tarifário extraordinário de 2,9% aplicável aos 
consumidores residenciais e rurais (exceto os de baixa renda) e de 7,9% para os demais consumidores, 
da empresa controlada Bandeirante Energia S.A. 

O prazo máximo fixado para a permanência da Recomposição Tarifária Extraordinária - RTE, nas 
tarifas de fornecimento de energia elétrica para a Bandeirante é de 64 meses a partir de janeiro de 
2002, determinado pela Resolução ANEEL no 484, de 29 de agosto de 2002, sendo no exercício 
faturado o montante de R$ 81.754 e, na avaliação da administração, com base em projeções 
orçamentárias, o saldo remanescente em 31 de dezembro de 2002, no valor de R$ 430.499, será 
realizado dentro do prazo estipulado. 
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(ii) Recomposição de receita 

• Período de 1o de junho a 31 de dezembro de 2001 

Em 21 de dezembro de 2001, foram editadas a Medida Provisória v 14 (convertida na Lei no 10.438/02) e 
a Resolução GCE no 91 que, dentre outras determinações, estabeleceram a metodologia a ser aplicada 
pelas concessionárias para o registo contábil da Recomposição de receita do período em questão 
decorrentes do PERCEE. Em decorrência da aplicação das respectivas disposições desses instrumentos 
legais, a Bandeirante apurou o montante de R$ 243.628, representativo da perda de faturamento 
verificada nesse período, registrado contabilmente no exercício de 2001 na conta de consumidores e 
concessionários, em contrapartida do resultado do exercício. Em 29 de agosto de 2002, por meio da 
Resolução ANEEL no 480, foi homologado o montante de R$ 227.567, impactando negativamente o 
resultado do serviço de 2002 em R$ 16.061, considerado na demonstração do resultado do exercício de 
2002 na rubrica "Ajustes decorrentes da apuração final dos valores relativos ao acordo geral do setor 
elétrico e do MAE referentes ao exercício de 2001". 

• Período de 1 o de janeiro a 28 de fevereiro de 2002 

Em 29 de agosto de 2002, por meio da Resolução Aneel no 481, foi homologado o montante de 
R$ 51.028, registrado contabilmente no resultado do exercício em contrapartida da rubrica de 
consumidores e concessionários.  

• Atualização monetária 

A Resolução Aneel no 31, de 24 de janeiro de 2002, determinou que o saldo remanescente da 
Recomposição de Receita fosse remunerado pela taxa de juros equivalente à cobrada, de cada 
concessionária, nas operações de financiamento de que trata o art. 5o. da Medida Provisória no 14, de 
21 de dezembro de 2001, que em suma refere-se ao programa de financiamento subsidiado pelo 
Banco de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, como a seguir descrito, e na ausência dessa 
operação financeira, deveria ser utilizada a SELIC. No exercício de 2002 foi apurado o montante de 
R$ 49.354 registrado em contrapartida do resultado do exercício no grupo de Receitas Financeiras. 

• Concessão de Linha Especial de Crédito para Recomposição Financeira de Perdas 

Conforme descrito no artigo 5o da Medida Provisória no 14, o BNDES instituiu programa de 
financiamento destinado a suprir a insuficiência de recursos das concessionárias de serviços públicos 
de distribuição de energia elétrica e das empresas signatárias de contratos iniciais e equivalentes, assim 
reconhecidos em Resolução da ANEEL. 

Em 3 de fevereiro de 2002, foi assinado contrato de financiamento com o BNDES, com a abertura de 
crédito no âmbito do Programa Emergencial e Excepcional de Apoio Financeiro às Concessionárias de 
Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica, sendo que no exercício foram liberados recursos 
no montante de R$ 250.736 (R$ 75.909 em fevereiro, R$ 128.902 em setembro e R$ 45.925 em 
novembro) equivalente a 90% do montante homologado. 
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(iii) Variações de itens da "Parcela A" de 1 o de janeiro a 25 de outubro de 2001 

No exercício de 2001 foi registrado na Bandeirante o valor de R$ 87.885 na rubrica "Conta de 
compensação de variação de custos da parcela A", sendo que em 29 de agosto de 2002, por meio da 
Resolução Aneel no 482, foi homologado o montante de R$ 61.521, impactando negativamente o 
resultado do exercício de 2002 em R$ 26.364, sendo R$ 4.111 em receita financeira e R$ 22.253 no 
resultado do serviço, este considerado na demonstração do resultado do exercício de 2002 na rubrica 
"Ajustes decorrentes da apuração final dos valores relativos ao acordo geral do setor elétrico e do 
MAE referentes ao exercício de 2001", sendo o saldo atualizado monetariamente nas mesmas bases 
da recomposição de receita, descrito na Nota 4(ii). 

• Concessão de Linha Especial de Crédito para Recomposição Financeira de Perdas 

Como descrito anteriormente, o BNDES, em setembro de 2002, liberou o valor de R$ 55.369, 
equivalente a 90% do montante homologado. 

(d) Mercado Atacadista de Energia - MAE 

Encontram-se registrados no ativo, valores a receber nos montantes de R$ 128.385, R$ 12.213, 
R$ 1.008 e R$ 34.402 relativo a Bandeirante Energia S.A., Enertrade Comercializadora de Energia 
S.A., a EDP Lajeado Energia S.A. e Fafen Energia S.A., respectivamente e, no passivo circulante, 
valores a pagar no montante de R$ 22.098, R$ 1.231, R$ 2.127 e R$ 658, respectivamente. 

O valores são relativos às transações de venda, compra de energia elétrica e encargos de serviços do 
sistema realizadas no âmbito do Mercado Atacadista de Energia Elétrica - MAE, com base em 
cálculos elaborados e divulgados pelo MAE. Esses valores podem estar sujeitos a modificação 
dependendo de decisão de processos judiciais em andamento movidos por empresas do setor, relativo 
a interpretação das regras do mercado em vigor. 

A liquidação financeira de parte desses valores, correspondente às transações realizadas até 30 de 
setembro de 2002, estava programada para ser realizada em 22 de novembro de 2002, mas foi 
postergada em razão de novo acordo realizado entre as empresas do setor e o Gover no

De acordo com o estabelecido nesse novo acordo, o valor de R$ 34.848, da Bandeirante, R$ 5.490, 
da Enertrade, R$ 15.872, da Fafen, e R$ (559), da Lajeado, deveriam ser liquidados até 31 de 
dezembro de 2002, e o saldo remanescente liquidado após a conclusão dos trabalhos de auditoria a 
ser contratada para essa finalidade e das decisões judiciais sobre as parcelas em litígio. Desses 
montantes, até 31 de dezembro de 2002, a Bandeirante recebeu o valor de R$ 15.683, sendo que, de 
acordo com as regras desse mercado, o saldo a receber das parcelas não liquidadas, deverá ser 
negociado bilateralmente entre as empresas do setor (R$ 12.892 da Bandeirante, R$ 4.454 da 
Enertrade e R$ 11.288 da Fafen foram recebidos até fevereiro de 2003). 

O montante da diferença entre o valor registrado pela Bandeirante até 31 de dezembro de 2001 e os 
números finais divulgados pelo MAE foi de R$ 4.153, considerado na demonstração do resultado do 
exercício de 2002 na rubrica "Ajustes decorrentes da apuração final dos valores relativos ao acordo 
geral do setor elétrico e do MAE referentes ao exercício de 2001". 
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5 Contas a receber de empresa controlada - Bandeirante Energia S.A. 

Em 27 de dezembro de 2001, a Balwerk - Consultadoria Econômica e Participações, Sociedade 
Unipessoal Ltda., controlada indiretamente pela EDP - Electricidade de Portugal S.A., integralizou 
aumento de capital na EDP Brasil S.A., no montante de R$ 472.879 (US$ 203,739 mil) em títulos da 
dívida externa brasileira denominados "Brady Bonds" adquiridos no mercado internacional, 
conforme autorização do Banco Central do Brasil - BACEN. 

Esses títulos foram entregues pela EDP Brasil S.A. ao Tesouro Nacional por conta e ordem da Bandeirante 
Energia S.A. para liquidação de dívida junto ao Tesouro Nacional cujas características de valor, prazo, juros e 
amortizações eram idênticas aos dos títulos dados em pagamento. A operação foi formalizada em 
instrumento de "Compra e Venda de Títulos" para pagamento a prazo, pela Bandeirante Energia S.A. à EDP 
Brasil S.A., em três parcelas, sendo a primeira com vencimento em 2 de maio de 2002, no valor de 
R$ 150.000, a 2a com vencimento em 2 de maio de 2003 no valor de R$ 150.000 e a 3a. parcela em 2 de 
maio de 2004 pelo valor equivalente ao saldo remanescente a ser apurado. Essa operação resultou em lucro, 
no exercício findo em 31 de dezembro de 2001, na Bandeirante Energia S.A. no montante de R$ 166.858, 
pela dívida estar registrada por montante superior ao valor de face dos respectivos títulos. 

As parcelas serão reajustadas mensalmente, adotando-se o menor valor entre a taxa de CDI e o custo 
equivalente a Libor + 0,875% acrescido da variação do Índice Geral de Preços -  
Mercado - IGP-M, conforme determinação contida no Ofício no 106/2001 - SFF/ANEEL, de 20 de 
dezembro de 2001, no qual a ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, autorizou a realização 
da operação. 

6 Consumidores e concessionários 

Consolidado

Vencidos Total curto prazo Total longo prazo
Saldos Vencidos há mais de

Residencial  33.307  21.705 3.697 58.709 4.689
 Industrial  15.739  10.200 26.947 52.886 5.746
 Comercial  8.816  7.558 3.095 19.469 1.913
 Rural  508 145 27 680 8
 Poder público  
  Federal  498 362 8 868 99
  Estadual  1.640  396 83 2.119 192
  Municipal  1.656  975 481 3.112 550
 Iluminação pública  4.564  3.650 88 8.302 2.113
 Serviço público  505 173 268 946 142
Não faturado  
 Fornecimento  100.158  100.158 9.117
 Recomposição de receita  100.066  100.066 12.367 146.129  18.550
 Energia livre  108.138  15.104
 Outros  2.862  2.862 616

Subtotal  - consumidores  270.319  45.164 34.694 350.177 37.621 254.267  33.654

Concessionários  
 MAE  131.507  131.507 15.388 18.101  
 Outros  53.465  53.465 25.212

Subtotal  - concession ários  184.972 184.972 40.600 18.101  

Total  455.291  45.164 34.694 535.149 78.221 272.368  33.654

vincendos até 90 dias 90 dias 2002 2001 2002 2001

Fornecimento   
(Não auditada)

G-42



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Legislação Societária 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/2002 

99999-9 EDP BRASIL S.A.                          03.983.431/0001-03 

11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

7 Tributos e contribuições compensáveis 

8 Imposto de renda e contribuição social diferidos 

Consolidado

Curto prazo Longo prazo

2002 2001 2002 2001

(Não

   auditada)

Imposto de renda sobre prejuízos fiscais 11.799 91.431 12.721

Contribuição social sobre base negativa 2.325 38.624 4.696

Imposto de renda e contribuição social 

sobre demais adições temporárias 778 23.575 2.115

Imposto de renda e contribuição social sobre 

provisão para déficit previdenciário-
PSAP 2.252 280 30.790 4.113

Imposto de renda e contribuição social 

sobre crédito fiscal incorporado - ágio 5.606 145.633

22.760 280 330.053 23.645

Controladora Consolidado

2002 2001 2002 2001

(Não

auditada)

IRRF 1.761 6.300

Imposto de renda e contribuição social 7.024 19.599 18

ICMS 3.285 349

INSS 403 116

PIS e Confins 3.434

Outros 17 56

8.785 33.038 539
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(a) Os créditos fiscais poderão ser realizados até o exercício de 2008, como abaixo demonstrado, 
com base em projeções orçamentárias aprovadas pelo Conselho de Administração. 

Ademais, especificamente no caso da Bandeirante Energia, para atendimento da Instrução CVM 
no 371/02, foram elaboradas projeções orçamentárias descontadas a valor presente, que também 
foram objeto de aprovação pelo Conselho de Administração. 

(b) O imposto de renda e contribuição social sobre crédito Fiscal incorporado, decorre da 
operação de incorporação de ágio (Nota 20(c)), que será amortizado pela curva determinada 
pela Aneel entre a expectativa de resultados futuros e o prazo de concessão da Bandeirante, o 
que resulta em amortização anual média de R$ 6.049 até o ano de 2027 (R$ 5.361 em 2002). 

(c) Imposto de renda e contribuição social sobre provisão para Déficit Previdenciário - PSAP, 
como refere-se à parcela de benefícios excedente aos ativos relativos aos planos 
previdenciários do tipo benefício definido mantido pela Bandeirante, cuja provisão em 31 de 
dezembro de 2001 foi efetuada em contrapartida ao patrimônio líquido, dedutível por 
ocasião dos pagamentos mensais, com expectativa de finalização no exercício de 2014. 

(d) As projeções orçamentárias mencionadas na Nota 8(a) indicam que a base de cálculo 
suficiente para recuperação do saldo integral dos créditos tributários no período como 
demonstrado; no entanto, quanto aos créditos relacionados ao Ágio e PSAP, mencionados nas 
Nota 8(b) e (c), estes serão realizados financeiramente até 2027 e 2014, respectivamente, em 
consonância com as normas de amortização dos valores a eles vinculados.  

As estimativas de realização dos créditos fiscais diferidos são periodicamente revisadas, de modo que 
eventuais alterações na perspectiva de recuperação sejam tempestivamente consideradas nas 
demonstrações financeiras. 

2003 22.760

2004 96.100

2005 100.164

2006 85.102

2007 34.151

2008 14.536

352.813
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9 Conta de compensação de variação de custos da Parcela A 

(a) De 1o. de janeiro de 2001 a 25 de outubro de 2001 - refere-se aos valores correspondentes 
aos itens da Parcela A, inseridos no contexto do Acordo do Setor Elétrico, como mencionado 
na Nota 4(d)(iii). 

(b) De 26 de outubro de 2001 a 23 de setembro de 2002 - refere-se aos valores correspondentes 
aos itens da Parcela A, contemplado no reajuste tarifário da Bandeirante ocorrido em 23 de 
outubro de 2002. O saldo remanescente está sendo atualizado monetariamente pela variação 
da taxa SELIC e a parcela em reais equivalente a 2,08% faturado na conta de energia elétrica, 
está sendo amortizada em contrapartida à respectiva conta de despesa a partir de outubro de 
2002. De outubro de 2002 a dezembro de 2002, foi amortizado o montante de R$ 5.572. 

(c) De 24 de setembro de 2002 a 31 de dezembro de 2002 - refere-se aos valores correspondentes 
aos itens da Parcela A que integrarão a base de cálculo da próxima revisão tarifária da 
Bandeirante, prevista para outubro de 2003, destacando-se o encargo de serviço do sistema e 
a energia comprada de Itaipu, nos montantes de R$ 36.637 e R$ 23.155, respectivamente. 

Consolidado

Ativ Passivo

Curto prazo Longo prazo Curto prazo

Período 2002 2001 2002 2001 2002 2001

     
(Não

auditada )
(Não

auditada )
De 1o. de janeiro de 2001 a            
  25 de outubro de 2001       76.166  11.153    
De 26 de outubro  de 2001 a           
  23 de setembro de 2002     28.359  4.460      1.984  1.505 
De 24 de setembro de 2002 a            
  31 de dezembro de 2002     66.673       
           
    95.032  4.460  76.166  11.153   1.984  1.505 
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10 Adiantamentos para futuro aumento à capital 

11 Investimentos 

(a) Participação societária 

            2002
             
          Controlada
         Controladas em conjunto Coligadas (*)

        
Bandeirante Energest Enertrade Fafen Enerpeixe Enercouto Enercorp EDP Lajeado Investco Enerpro Edinfor

             
Data-base das demonstrações financeiras  31.12.02 31.12.02 31.12.02 31.12.02 31.12.02 31.12.02 31.12.02 31.12.02 31.12.02 31.12.02 31.12.02 
Ações ordinárias/preferenciais ou quotas              
 possuídas (em milhares)  37.725.466 5.846 16.958 0,7960 0,9460 0,999 1.000 99.999 76.488 51 278 
Participação no capital - %             
 Direta  96,50 100,00 100,00 79,60 94,80 99,90 24,78 100,00  10,11 10,00 
 Indireta          14,36   
Capital social  254.628 37.710 23.048 1 1 1 1 100.000 643.706 504 2.783 
Patrimônio líquido             
 Em 31 de dezembro de 2002  617.428 3.234 14.592 (37.010) 1 1 6.723 91.828 614.801 988 3.321 
 Em 31 de dezembro de 2001  454.520 133.759 8.869 1 1 1 6.391 98.961 636.666 1.054 2.743 
Lucro líquido (prejuízo)               
 Em 31 de dezembro de 2002  8.274 (30.507) (12.924) (37.012)   (669) (7.133) (4.462) 143 578 
 Em 31 de dezembro de 2001  45.321 (3.767) 4.468    168 (1.015) (38.814) 550 632 
             
             

(*) Não consolidadas 

   Controladora    Consolidado

2002 2001 2002 2001

(não auditada)

Energest   974  

Fafen Energi a S.A.   73.240  

EDP Lajeado Energia S.A.  11.612  

Investco S.A.   3.175   144  

Enerpeixe S.A.   152.683  

Enercouto S.A.  958  

Enerpaulo Energia Paulista Ltda   6.600  6.600  

239.467  6.600  3.175   6.744  
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(*) Não consolidadas 

(b) Movimentação dos investimentos 

O investimento na Fafen foi reduzido a zero em função da empresa apresentar patrimônio líquido 
negativo em 31 de dezembro de 2002, sendo, apurado resultado de equivalência patrimonial negativa 
de R$ 2.732, que somado ao resultado acima monta a R$ 31.422. 

Ademais, a companhia constituiu provisão de passivo a descoberto, como descrito na Nota 18. 

   Controladora
   
   ED

Enertrade Enerpaulo Energest Edinfor Enerpro Enercouto Enerpeix Lajead Enercorp Bandeirante Ágio Total
   
Saldo em 31 de dezembro de 2001   8.869  117.058 15.873 274 107  1   142.182
 Aum ento de capital   18.646  13.192   1.000  159  32.997
 Ganho de capital     997   843  1.840
 Aumento de capital por transferência  
  de ações     94.724 1 102.009  384.306  581.040
 Redução de capital por transferência  
  de ações     (113.210) 
 Incorporação de investimentos por  
  cisão de empresa ligada     (58.487)  58.487
   Reversão de ágio     (19.648)   19.648
   Transferência de ágio     ( 38.143)   38.143
 Amortização de ágio     (607)
 Provisão para dividendos a receber     (21 )  (1.896)
 Reserva especial de ágio     131.469  131.469)
 Resultado de equivalência patrimonial   (12.924) (780) (8.342) 58 14  (10.181) (177)  3.642  (28.690) 
    
Saldo em 31 de dezembro de 2002   14.591  3.234 332 100  1 1 91.828  1.666  595.815 37.536 745.104

   2001
   
   Controladas
   Controladas em conjunto
   

Enertrade Fafen Enerpeix Enercouto Bandeirante EDP Enerpaulo Energest Investco Enerpro Edinfor
   
Database das demonstrações financeiras  -  31.12.01  31.12.01 31.12.01 31.12.01 31.12.01 31.12.01 31.12.01  31.12.01  31.12.01 31.12.01 31.12.01
Ações ordinárias/preferenciais ou quotas     
 possuídas(em milhares)   4.401  0,796 0,948 0,999 37.716 99.999 116.439  99.994  76.488 51 278
Participação no capital -    
 Diret   100,00  12,69 11,87  10,11 10,00
 Indireta     79,60 94,80 99 90 96,48 100,00  14,36  
Capital   4.401  1 1 1 254.628 100.000 917.667  137.729  627.706 504 2.783
Patrimônio líquido    
 em 31 de dezembro de 2001  8.869  1 1 1 454.520 98.961 922.547  133.759  636.666 1 054 2.743
 em 31 de dezembro de 2000  1  656.912 77.500 881.636  594  348.290  1.913
Lucro líquido (prejuízo)    
 em 31 de dezembro de 2001  4.468  45.321 (1.015) 106.718  (3.767) (38.814) 550 632
 em 31  dezembro de 2000     50.279 (24) 28.107  (203)  (873)
   
   

Coligadas (*)

(113.210) 

(1.917) 
(607)
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(i) Enertrade Comercializadora de Energia S.A. 

Constituída em 1o. de novembro de 2000, tem como principal objetivo a comercialização de energia 
elétrica.

A Enertrade possui em 31 de dezembro de 2002, contas a receber no montante de R$ 20.218 
referente a venda de energia amparado por contratos bilaterais e no âmbito do MAE, sendo que tal 
valor representava 70% do total do seu ativo. O principal valor do seu passivo estava representado 
pela obrigação contraída pelo custo da venda acima mencionada, no montante de R$ 12.774, 
equivalente a 90% do seu passivo. O resultado da companhia foi gerado, basicamente, pelas 
operações de intermediações de compra e venda de energia durante o exercício de 2002. 

(ii) Enerpaulo Energia Paulista Ltda. 

A empresa foi constituída em 19 de junho de 1998 e tem como objetivo a administração de bens 
próprios ou de terceiros, a participação na aquisição e gerenciamento de empresas de geração, 
transmissão e distribuição de energia elétrica, gás, água, telecomunicações e telefonia, isoladamente 
ou em parceiras. 

A EDP Brasil S.A., em 26 de abril de 2001, recebeu da Enercorp - Serviços Corporativos Ltda., 
116.439.375 quotas do capital da Enerpaulo Energia Paulista Ltda., através de "Instrumento 
particular de alteração do contrato social", equivalente a R$ 113.345 (efeito da cisão de 1o. de 
fevereiro de 2001). 

Os principais investimentos da empresa, em 31 de dezembro de 2001 eram: 

Consolidado

Outros Ágio Ágio
Edinfor Enerpro investimentos Investc Bandeirante Total

      
Saldo em 31 de dezembro de 20 01   274  107  342  1.094  59.751  61.568 
  Ajuste de participação     2.490  5.859  8.349 
  Constituição de provisão para manutenção      
   de integridade do patrimônio líquido        (21.608 ) (21.608 )
  Amortização de ágio     (392   ) (607 ) (999 )
  Provisão para dividendos a receber     (21 )     (21 )
  Resultado de equivalência patrimonial  58  14     72 
      
Saldo em 31 de dezembro de 2002   332  100  2.832  6.561  37.536  47.361 
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(*) As ações da Bandeirante Energia S.A. contemplam 15.208.129.233 ações ordinárias e 22.507.949.518 ações 
preferenciais. 

Os investimentos acima em 2001, somados ao ágio pago na aquisição do investimento na Bandeirante 
Energia S.A., de R$ 470.852 (líquido da amortização acumulada), representavam aproximadamente 
97% do ativo da empresa. 

O ágio mencionado no parágrafo anterior, decorrente da diferença do montante pago pela concessão 
de distribuição de energia concedido à Bandeirante Energia S.A., em relação ao valor patrimonial da 
mesma na data da operação, 23 de outubro de 1998, vinha sendo amortizado linearmente em 30 anos 
desde a data da efetivação da operação, até a reestruturação societária descrita na Nota 2, a partir de 
então passou a ser amortizado pela curva definida pela ANEEL (vide Notas 8 e 20(c)). 

A Bandeirante Energia S.A. em 2001, em atendimento às determinações da Deliberação CVM - 371, 
(Benefícios a Empregados), de 13 de dezembro de 2000, reverteu o saldo existente no seu ativo 
diferido no valor de R$ 70.278 (líquido dos efeitos tributários) à débito de lucros acumulados. A 
Enerpaulo Energia Paulista Ltda., por sua vez, reconheceu, por equivalência reflexa, o percentual de 
sua participação na Bandeirante Energia S.A., 96,48%, sobre esse montante, resultando em registro 
na conta de lucros acumulados no montante de R$ 67.803. 

Participação Quantidade

-  % de ações 2001

      

Bandeirante Energia S.A. (*)   96,48   37.716.078.751     438.521  

Enerpeixe S.A.   94,80   948     1  

      

Total dos investimentos         438.522  
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(iii) Energest 

A companhia foi constituída em 7 de agosto de 2000 e tem como objetivo a participação em outras 
sociedades, como sócia, acionista ou quotista, bem como, em negócios e empreendimentos do setor 
energético, no Brasil e/ou no exterior. 

Os investimentos da companhia em 2001 eram: 

Em 31 de dezembro de 2002 a Energest apresenta um ativo diferido de R$ 3.427, referente a gastos 
com estudos de viabilidade de projetos ligados a área de geração de energia que representa 76% de 
seu ativo. 

(iv) Fafen Energia S.A. 

A companhia foi constituída em 9 de fevereiro de 2001 e tem como objetivo a implementação e a 
exploração comercial de uma central termelétrica mediante processo de cogeração, localizada no 
Município de Camaçari, Estado da Bahia, para transformação de gás e água desmineralizada em 
energia elétrica e térmica destinadas à fábrica de fertilizante nitrogenado da companhia Petróleo 
Brasileiro S.A. - PETROBRAS, bem como para comercialização de excedentes junto a terceiros; e 
quaisquer outras atividades necessárias à consecução daquelas mencionadas anteriormente ou com as 
mesmas relacionadas. 

A companhia estava em fase pré-operacional, até 31 de dezembro de 2001. O resultado de suas 
operações de geração de energia oriundas de testes do ano de 2001 foi registrado no ativo diferido, e 
os gastos relacionados diretamente ao custo da obra foram incorporados à mesma. 

Esse ativo diferido foi amortizado integralmente em 2002, principalmente por ter apresentado saldo 
credor e em montante não relevante. 

Em 31 de dezembro de 2002, os principais valores patrimoniais eram os seguintes: (i) clientes - 
R$ 14.451 e Imobilizado - R$ 198.279, que somados, representam aproximadamente 98% do ativo 
da companhia; (ii) financiamentos - R$ 115.452 e adiantamentos para futuro aumento de capital - 
R$ 103.340, que somados, representam 86% do passivo da companhia. 

O saldo de financiamento mencionado no parágrafo anterior, de R$ 115.452, tem vencimentos 
diversos durante o exercício de 2003. A administração da companhia está avaliando o alongamento 
da dívida mediante outros instrumentos financeiros de longo prazo e caso não sejam alcançados, será 
efetuado aporte de recursos pelo acionista controlador a EDP Brasil S.A. 

Participação Quantidade

-  % de ações 2001

      

EDP Lajeado Energia S.A .  100,00   99.999.998     98.961  

Fafen Energia S.A.   79,60   796     1  

      

Total dos investimentos         98.962  
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(v) Edinfor Soluções em Informática Ltda. 

A empresa foi constituída em 29 de janeiro de 1999 e tem como objetivo principal, a exploração de 
sistemas tecnológicos, especialmente de informática, próprios ou de terceiros; projeto, implementação 
e operação de rede de dados, o desenvolvimento de programas (softwares) e sistemas de informação 
com recursos de informática; consultoria e assistência técnica, nas áreas de gestão e organização e 
formação e treinamento profissional. 

O ativo da empresa é formado em 31 de dezembro de 2002, basicamente, por contas a receber de 
clientes de R$ 5.636, por estoques destinados à locação (equipamentos de informática), de R$ 15.509 
e por imobilizado de R$ 3.302, que somados, representam aproximadamente 84% do ativo da 
empresa. Em contrapartida, a empresa detinha passivos relacionados a financiamentos de R$ 15.927, 
e fornecedores de R$ 6.488, que somados, representam aproximadamente 87% do seu passivo. 

O resultado da empresa foi obtido em função de sua operação principal, locação de equipamentos de 
informática preponderantemente a empresas coligadas. 

(vi) Enercouto 

Companhia constituída em 18 de setembro de 2001e tem como principal objeto social a geração e a 
comercialização de energia elétrica de qualquer origem e natureza. Atualmente participa em 49% na 
Usina Hidrelétrica Couto Magalhães em fase pré-operacional. 

O ativo da empresa estava formado em 31 de dezembro de 2002, basicamente por adiantamento para 
futuro aumento de capital na Usina Couto Magalhães no valor de R$ 557, e por ativo diferido no 
valor de R$ 352, que somados representam aproximadamente 95% do saldo do ativo da empresa. Em 
contra partida a empresa detém no passivo um adiantamento para futuro aumento de capital da EDP 
Brasil S.A. no valor de R$ 957 que representava substancialmente 100% do passivo da empresa. 

(vii) Enerpeixe S.A. 

Companhia constituída em 2 de maio de 2001, atualmente em fase pré-operacional, tem por objetivo 
a construção e exploração da Usina Hidrelétrica Peixe Angical, localizada no rio Tocantins nos 
municípios de Peixe e São Salvador, Estado do Tocantins, e do Sistema de Transmissão Associado, 
nos termos do Contrato de Concessão de Uso do Bem Público ANEEL no 130/2001. 

O custo da obra, em 31 de dezembro de 2002, totalizava R$ 176.252, correspondente a 
aproximadamente 99% do ativo da companhia, sendo o passivo composto por adiantamentos para 
futuro aumento de capital, no montante de R$ 159.190. 
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(viii) EDP Lajeado Energia S.A. 

A companhia foi constituída em 26 de outubro de 1999 e tem como principal objeto social a geração 
e a comercialização de energia elétrica de qualquer origem e natureza, atividade essa exercida pela 
locação das instalações hidrelétricas de sua controlada em conjunto a Investco S.A. 

Os principais saldos patrimoniais da companhia, em 31 de dezembro de 2002, eram: investimentos - 
R$ 97.005, representando aproximadamente de 87% do saldo do ativo da companhia e patrimônio 
líquido de R$ 91.828. 

(ix) Investco S.A.

Constituída em 31 de maio de 1995, é uma companhia com o objetivo principal de estudar, planejar, 
projetar, construir e explorar sistemas de produção, transmissão, transformação, distribuição e 
comércio de energia elétrica, especificamente por meio da construção e exploração da Usina Luís 
Eduardo Magalhães, localizada nos municípios de Lajeado e Miracema do Tocantis, no Estado de 
Tocantins, e do Sistema de Transmissão Associado, nos termos do Contrato de Concessão de Uso de 
Bem Público. O início das operações comerciais ocorreu em dezembro de 2001. 

Os principais saldos patrimoniais da Investco S.A. em 31 de dezembro de 2002, eram: imobilizado - 
R$ 1.421.094, representando aproximadamente 98% do ativo e empréstimos e financiamentos de 
R$ 778.865, representando 93% do passivo, e patrimônio líquido de R$ 614.881. 

(x) Enercorp Serviços Corporativos Ltda. 

Empresa constituída em 28 de fevereiro de 1997 e tem como objeto social a prestação de serviços de 
representações por conta de terceiros, de intermediações, bem como de serviços técnicos de assessoria, 
consultoria, planejamento, projetos de construção e operação de empreendimentos na área energética, 
de águas e saneamento e de telecomunicações, pesquisa de mercado e toda atividade conexa e, ainda, 
participação em negócios, associações, consórcios e no capital social de outras sociedades, bem como, 
gestão empresarial e administração de participações societárias em outras empresas e 
empreendimentos, e gestão de negócios, visando o desenvolvimento das relações negociais entre Brasil 
e Portugal. 

A EDP Brasil S.A. por meio de aporte de capital em agosto de 2002 passou a participar na empresa 
com 24,78%. 

O ativo da empresa é formado, em 31de dezembro de 2002, basicamente por valor a receber referente 
reembolso de estudo de viabilidade no valor de R$ 1.602, tributos e contribuições compensáveis de 
R$ 870 e ativo diferido de R$ 4.867, que somados representam aproximadamente 95% do ativo da 
empresa. Em contrapartida no passivo estão registradas obrigações com pessoal de R$ 168 e contas a 
pagar diversos de R$ 785, que somados representam 95% do passivo. 
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(xi) Bandeirante Energia S.A. 

Companhia de capital aberto que tem por objeto social a prestação de serviços públicos de 
distribuição energia elétrica, pelo prazo de 30 anos, a partir de 23 de outubro de 1998, conforme 
contrato de concessão firmado naquela data. 

Em 31 de dezembro de 2002, o ativo da Bandeirante Energia S.A. era composto basicamente pelo 
contas a receber de consumidores e concessionários de R$ 771.727, por créditos tributários diferidos 
ativos sobre prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social de R$ 347.473 e pelo imobilizado 
de R$ 783.916, que somados, representam aproximadamente 87% do saldo do ativo da companhia. 

O passivo é composto por R$ 311.539 de contas a pagar a fornecedores, principalmente de energia 
elétrica, R$ 865.438 de empréstimos e financiamentos (dos quais R$ 489.711 registrados no exigível 
a longo prazo) e R$ 69.128 referentes a impostos e contribuições, que somados representam 
aproximadamente 79% do saldo de passivo da companhia. 

Em Assembléia Geral Extraordinária - AGE, de 1o. de outubro de 2001, os acionistas da Bandeirante 
Energia S.A. aprovaram sua cisão e incorporação de parcela de seu patrimônio pela companhia 
Piratininga de Força e Luz, sendo que os acionistas controladores, à época, a Enerpaulo Energia 
Paulista Ltda. e a Draft 1 Participações S.A. permutaram as ações resultantes da cisão de forma que, 
ao final do processo, a Enerpaulo Energia Paulista Ltda. só detivesse ações da Bandeirante Energia 
S.A. e a Draft 1 Participações S.A. ações da Companhia Piratininga de Força e Luz. Em conseqüência, 
o percentual de participação da Enerpaulo Energia Paulista Ltda. no capital da Bandeirante Energia 
S.A. passou de 54% para 96,5%. 

(xii) Enerpro - Serviços de Produção e Engenharia S.A. 

A companhia foi constituída em 3 de setembro de 2001 e tem como objetivo a prestação de serviços 
de consultoria, engenharia, gerenciamento de projetos, operação e manutenção, nas áreas de energia, 
telecomunicações, águas e saneamento, a clientes no Brasil e/ou no exterior. 

A companhia detinha em 31 de dezembro de 2002, contas a receber no valor de R$ 425, referente a 
serviços de manutenção e operação da central termelétrica pertencente à Fafen Energia S.A., tributos a 
compensar no valor de R$ 694, adiantamentos para funcionários de R$ 587, que somados 
representam 78% do seu ativo. Em contrapartida a empresa detinha passivos relacionados a 
dividendos a pagar no valor de R$ 209, e provisão de IR e CS no valor de R$ 645, que somados 
representam 70% do seu passivo. 

As demonstrações financeiras das empresas controladas e controladas em conjunto foram 
revisadas/auditadas por auditores independentes. 
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12 Imobilizado 

Controlada Consolidado

2002 2001 2002 2001
(Não auditada )

      
Imobilizado em serviço      
  Geração     297.591    17.056  
  Transmissão     4.682    492  
  Distribuição    1.492.759    178.239  
  Comercializaçã     5.812    2.537  
  Administração   1.644   1.367   36.318    5.273  
  ( - ) Depreciação e amortização acumulada    
  Geração     (12.693  )  (29  )
  Transmissão     (139  )  (1  )
  Distribuição    (672.117  )  (77.378  )
  Comercializaçã     (2.595  )  (1.003  )
  Administração     (18.009  )  (1.561  )
      
  Subtotal   1.644   1.367   1.131.609    123.625  
      
Imobilizado em curso       
  Geração     280.265    17.699  
  Distribuição    51.660    7.279  
  Comercializaçã     11.102    340  
  Administração     18.357    479  
      
  Subtotal     361.384    25.797  
Atividades não vinculadas       
  Ágio na  Incorporação de Sociedade       
    Controladora    460.584     
  Provisão para Perda de Ágio    (460.584  )   
  Amortização Acumulada do Ágio     (15.766  )   
  Amortização da Provisão para Perda de Ágio    15.766     
      
  Subtotal       
      
Obrigações vinculadas à concessão     (121.896  )  (14.600  )
      
Total   1.644   1.367   1.371.097    134.822  

G-54



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Legislação Societária 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/2002 

99999-9 EDP BRASIL S.A.                          03.983.431/0001-03 

11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

Depreciação: As taxas de depreciação de bens reversíveis à União, substancialmente àqueles relativos 
à Bandeirante Energia e da Investco, foram fixadas pelo Poder Concedente, pela Resolução ANEEL 
no

 002, de 24 de dezembro de 1997, atualizada pela Resolução ANEEL no
 044, de 17 de março de 

1999. A taxa média global anual para o exercício de 2002 foi de aproximadamente 5%. As taxas 
aplicáveis às demais empresas não afetam significativamente essa média. 

As obrigações vinculadas à concessão, demonstradas como retificadoras do imobilizado, referem-se, 
principalmente, a recursos recebidos de consumidores pela Bandeirante Energia S.A., destinados à 
execução de empreendimentos relacionados ao fornecimento de energia elétrica, cuja utilização e 
destino se subordinam a determinações da ANEEL. 

De acordo com os artigos 63 e 64 do Decreto no 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, os bens e 
instalações utilizados na distribuição e comercialização de energia elétrica são vinculados a esses 
serviços, não podendo ser retirados, alienados, cedidos ou dados em garantia hipotecária sem a prévia 
e expressa autorização do Órgão Regulador. A Resolução Aneel no 20, de 03 de fevereiro de 1999 
regulamenta a desvinculação de bens das concessões do Serviço Público de Energia Elétrica, 
concedendo autorização prévia para desvinculação de bens inservíveis à concessão, quando destinados 
à alienação, determinando ainda que o produto da alienação seja depositado em conta bancária 
vinculada, para aplicação na concessão. 
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13 Fornecedores 

Controladora Consolidado

Curto prazo Curto prazo Longo prazo

2002 2001 2002 2001 2002 2001

   
(Não

auditada)
(Não

auditada)
Suprimento de energia elétrica              
  Ces    22.437   5.029          
  Tiet     8.483   2.023          
  Paranapanema    6.708   1.632          
  Furnas     111.944   14.105          
  Emae     5.112   1.179          
  MA     11.033   3.260          
  Energia Livre        104.191     14.553  
  Petrobrás     22.139   947          
  Dona Francisca              
    Energética     6.248          
  Cia Energética de Brasília    1.320          
  Elektro     7.555          
  EDP Lajeado     1.010          
  Outros     666   14          

             
  Subtotal     188.522   44.322     104.191     14.553  

             
Encargos de uso da rede elétrica              
  O.N.S.     12.550   4.816          
  EPTE      2  262          
  Furnas     95   3         
  CTEEP    6.455   317          
  Outros     271   8         

             
  Subtotal     19.373   5.406          

             
Encargos de serviço do sistema              
  MA     19.077            

             
Material e serviços  323   375   50.360   3.029          

             
Total   323   375   277.332   52.757     104.191     14.553  
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14 Impostos e contribuições sociais 
 

 
 

 
15 Encargos de dívidas e empréstimos e financiamentos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Controladora Consolidado
     
 2002 2001 2002     2001
 

 Curto Curto Curto Curto Curto Longo  Curto   Curto Longo
 prazo prazo prazo prazo prazo prazo   prazo   prazo prazo

        auditada)
Moeda estrangeira           
 STN       37   
 Unibanco  -  Investco    2.625   
 Bco Safra -  Res. 2770/00  110 24.733 3 2.107   
 Citibank  1.219 30.824 30.824 8.724   
 BBA - Creditanstalt  988 10.365 24.969   
   
Subtotal  1.219 1.098 65.922 24.969 40 13.456
 
 

  Controladora Consolidado

     

  2002 2001 2002    2001

          

         auditada)

           

ICM       45.163    4.022   

Imposto de Renda e Contribuição Social  10.508     18.913    11.283   

PIS e   332   10   16.633    3.914   

Outros   41   59   3.301    102   

           

Total  10.881   69   84.010    19.321   

  

(Não 

(Não 
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 (a) Banco Safra - Resolução no
 2.770/00, de 30 de agosto de 2000 - contrato firmado em 25 de 

janeiro de 2001. Saldo remanescente equivalente a US$ 7,000 mil a vencer em 5 de fevereiro 
de 2003, com juros de 20% ao ano e garantido com nota promissória. Para este empréstimo 
foi realizada operação de "swap" cambial, com característica de hedge. 

 
(b) BBA Creditanstalt S.A. - contrato de repasse externo lastreado com recursos captados junto 

ao DEG - Deutsche Investions und Entiwicklungsgesellschaft MBH, firmado em 5 de fevereiro 
de 2002 no montante de US$ 10,000 mil, com juros de 9,5% ao ano, vencíveis 
semestralmente a partir de 15 de março de 2002, com vencimento final em 15 de março de 
2006, garantido com nota promissória e que estabelece ainda "covenants", integralmente 
atendidos, cujo descumprimento resultaria em aumento da taxa de juros e antecipação do 
vencimento do contrato. Para este empréstimo foi realizada operação de "swap" cambial, 
com característica de hedge. 

 
(c) Citibank, N.A. - contrato de repasse de recursos captados no exterior, firmado em 5 de 

novembro de 2002, no montante de US$ 8,723 mil, com juros de 25,42% a.a., com 
vencimento em 2 de maio de 2003. Para este empréstimo foi realizada operação de "swap" 
cambial, com características de hedge, no valor-base de operação de R$ 30.898 mil, sendo 
remunerado à taxa de 105,90% do CDI, garantidos por nota promissória. 

 
(d) BNDES - Recomposição Tarifária Extraordinária - contrato firmado em 3 de fevereiro de 

2002, em consonância com o Acordo Geral do Setor Elétrico e Lei no 10.438/02. Sobre o 
valor do principal incide juros à taxa de 1% ao ano, acima da taxa média ajustada da SELIC, 
ambos pagos mensalmente a partir de 15 de março de 2002 e com vencimento final em 15 de 
junho de 2007, com garantia em conta bancária através de vinculação do valor equivalente a 
5,95% de faturamento mensal. 

 Controladora Consolidado
     
 2002 2001 2002     2001
     
 Encargos Principal Principal Encargos Principal   Encargos   Principal 
     
 Curto Curto Curto Curto Curto Longo   Curto   Curto Longo
 prazo prazo prazo prazo prazo prazo   prazo   prazo prazo
            (Não
           auditada)
Moeda       
 Consumidores       179 154 21 20
 Eletrobrás     362 1.329 8 110
 Citibank  7.048 109.623
 Debentures -  Investco  9.324 37.124 
 Unibanco  2.009 2.009
 Arrendamento Mercantil  345 101 40 53
 BNDES - FINAME 127 2.610 9.319 4 168 779
 BNDES - Investco 3.296 4 3.059 198 5.248
 Banco ABC Brasil S.A. -  Investco  2.449 261
 Banco da Amazônia S.A.  323 16.268 7 1.835
 BBA - Creditanstalt  3.191
 BNDES - Recomposição Tarifária Extraordinária 2.121 35.993 221.802 
 Contas Garantidas  1.800 145.768 73 7.381
 Outros  73 9 
 
Subtotal  11.348 313.438 329.002 107 10.092 8.025
 
Total 1.219 30.824 2.009 12.446 379.360 353.971 147 23.548 8.025
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(e) Contas garantidas - referem-se a empréstimos obtidos junto a diversas instituições financeiras 
nacionais, para cobertura do fluxo de caixa operacional, substancialmente pela Investco, com 
taxa de juros média de 1,15% ao ano acima do CDI, garantidos por notas promissórias de 
em média 130% do valor do principal. 

(f) Programa de amortização - Principal e encargos de longo prazo. 
2002 

 Moeda  Moeda 
 nacional estrangeira 

2004 78.227 10.365 
2005 78.211 10.364 
2006 78.056 4.240 
2007 44.306  
2008 11.584  
2009 11.324  
2010 10.023  
2011 9.085  
2012 8.186  

Total 329.002 24.969 
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16 Provisões para contingências (curto e longo prazos) 

(a) Trabalhistas - referem-se a ações ajuizadas substancialmente contra a Bandeirante, 
correspondentes aos períodos posteriores a 1o. de janeiro de 1998, conforme protocolo de 
cisão parcial da Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo S.A. 

(b) Consumidores industriais - referem-se a pedido de restituição dos valores pagos a título de 
majoração tarifária em decorrência da aplicação das Portarias DNAEE no

 38, de 27 de 
fevereiro de 1986 e no

 45, de 4 de março de 1986 - Plano Cruzado, que vigoraram de março a 
novembro daquele ano. Os valores originais vêm sendo atualizados substancialmente de 
acordo com os índices de reajustes do mercado, como recomendado por consultores jurídicos. 

(c) COFINS - majoração de alíquota - a Bandeirante está questionando judicialmente as 
alterações na COFINS advindas da Lei no 9718, de 27 de novembro de 1998. Em 1o. de julho 
de 1999, obteve liminar possibilitando o recolhimento desse tributo, até o mês de dezembro 
de 1999, na forma da legislação anterior, ou seja, 2% sobre o faturamento, com efeitos 
retroativos a 1º de fevereiro de 1999. Porém, conservadoramente, provisionou o diferencial de 
base e adicional de 1% nas demonstrações contábeis. O saldo em 31 de dezembro de 2002 
monta em R$ 36.470 (R$ 23.545 de principal e R$ 12.925 de encargos). 

A Companhia e suas controladas são parte em outros processos judiciais ainda em andamento, de 
naturezas administrativa, fiscal, trabalhista e cível, advindos no transcurso normal de suas operações, 
cujas materializações, na avaliação dos consultores jurídicos, são possíveis ou remotas, não 
requerendo provisionamento, visto que são provisionados apenas as causas com chances de perdas 
consideradas prováveis. 

2002 2001

Passivo Ativo Passivo Ativo

Provisão Depósitos Provisão Depósitos
no Saldo judiciais/ no Saldo judiciais/

exercício acumulado consignação exercício acumulado consignação

Trabalhistas  
  Diversos  596 3.829 904 438 410 83

Cívei   
  Consumidores Industriais   (1.606 ) 15.497 2.477 320 2.170 342 

Fiscais   
  COFIN  5.909 36.470 2.949 366 3.878 374 
  Imposto de Renda   806 4.225 3.593 
  FNDCT   175 
  Outros (920 ) 971 595 (1 ) 240 23

5.795 41.666 7.137 365 4.118 572 

Total 4.785 60.992 10.518 1.123 6.698 997 
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17 Fundação CESP 

Composição do saldo

Plano de Benefício Suplementar Proporcional Saldado - BSPS - corresponde aos benefícios 
proporcionais dos funcionários da Bandeirante calculados com base no tempo de serviço até março de 
1998. O valor de R$ 105.465, apurado em 31 de dezembro de 2002, corresponde à Parcela de 
benefícios excedente aos ativos do plano. Este valor vem sendo pago em 240 meses contados desde 
setembro de 1997, com base em percentual sobre a folha de salários, podendo ser revisado 
semestralmente para assegurar a liquidação do saldo no período acima. O percentual atual de 
contribuição é de 20,29% e o estimado para o primeiro semestre de 2003 é de 22,88%. O passivo 
atuarial apurado até a data de encerramento das demonstrações financeiras está registrado na 
Bandeirante Energia S.A. 

18 Provisão para passivo a descoberto 

Refere-se a provisão relativa a parcela de participação da EDP Brasil no patrimônio líquido negativo 
da Fafen Energia S.A., em 31 de dezembro de 2002. 

Consolidado

2002 2001

(Não auditada)

Curto Longo Curto Longo

prazo prazo prazo prazo

BSPS - Reservas a amortizar 7.150 98.315 820 12.490

Programas Assistenciais 3.523 442

Outras 181

Total 10.673 98.315 1.443 12.490
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19 Outros - passivo circulante 

20 Capital social 

(a) Composição acionária 

O capital social subscrito é representado por 1.361.614.459 ações ordinárias nominativas, sendo que 
desse total 1.305.659.150 encontram-se integralizadas (2001 - 663.521.208 ações). 

Quantidade de ações

2002 2001

Balwerk Consultadoria Econômica e Participações, -
Sociedade Unipessoal Lda. 663.521.199 663.521.199

EDP - Electricidade de Portu gal, S.A.    590.854.160

Electricidade de Portugal Internacional, SGPS, S.A. 51.283.781

Pessoas físicas 10 9

Capital social integralizado 1.305.659.150 663.521.208

Controladora Consolidado

2002 2001 2002 2001

(Não

auditada)

Operações de "swap"- provisão 41.696

Credores diversos - consumidores 6.980 1.973

Reserva Global de Reversão - RGR 1.678 211

Conta de Consumo de Combustível - CCC 7.893 910

Reembolso de estudo de viabilidade 723

Outros 105 9.518 1.575

Total 105 67.765 5.392
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(b) Cessão de ações, subscrição e integralização de capital 

Em 1o. de fevereiro de 2001, mediante ata de Assembléia Geral Extraordinária, a EDP Brasil S.A. 
incorporou parcela do acervo líquido do patrimônio da EDP Brasil Serviços Corporativos Ltda. 
(antiga denominação da Enercorp Serviços Corporativos Ltda.), com base em "Laudo de avaliação de 
acervo líquido, a valor contábil, exclusivo para fins de cisão", datado de 31 de janeiro de 2001. Do 
valor total do acervo da EDP Brasil Serviços Corporativos Ltda., no montante de R$ 216.040, foi 
transferido R$ 118.504 para EDP Brasil S.A., R$ 91.439 restante foi transferido para Energest  S.A., 
restando à própria EDP Brasil Serviços Corporativos Ltda. o montante de R$ 6.097. 

Em função do ato acima mencionado e de integralização de capital ocorrido em janeiro de 2001, a 
EDP - Electricidade de Portugal S.A., majoritária da EDP Brasil Serviços Corporativos Ltda., passou a 
deter 99,98% das ações da EDP Brasil S.A. (121.943.084 ações no valor de R$ 121.969). 

Por ocasião da reestruturação societária em 31 de outubro de 2002, conforme Nota 2, houve um 
aumento de capital na EDP Brasil de R$ 577.964, como descrito abaixo: 

(c) Incorporação de ágio 

Como parte da reestruturação societária do Grupo EDP, em Assembléia realizada em 31 de outubro 
de 2002, a Bandeirante Energia S.A. incorporou a parcela cindida da ex-controladora Enerpaulo - 
Energia Paulista Ltda., representada pelo ágio pago pela Enerpaulo quando da aquisição de ações de 
emissão da Bandeirante e respectiva provisão para manutenção da integridade do patrimônio líquido 
constituída pela Enerpaulo nos termos das Instruções CVM no 319/99 e no 349/99. 

O valor do acervo líquido incorporado pela Bandeirante foi integralmente destinado à Reserva 
Especial de Ágio na Incorporação, registrado no Patrimônio Líquido da Companhia, na forma do 
disposto no artigo 6o. da Instrução CVM 319/99, sem alteração, portanto, do montante do capital 
subscrito e integralizado da Bandeirante, como a seguir demonstrado: 

Ágio na aquisição de ações de emissão da Bandeirante: R$ 460.584. 

Provisão para manutenção da integridade do Patrimônio Líquido (Instrução CVM no 349/01): 
R$ 460.584. 

Crédito Fiscal Diferido: R$ 156.599. 

EDP Electricidade de Portugal S.A. 532.138

Electricidade de Portugal Internacional, SGPS, S.A. 45.826

577.964
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21 Resultado - imposto de renda e contribuição social 
 

 
 
(a) Refere-se a dedutibilidade de Contribuição Social, mediante liminar obtida em janeiro de 2002, e 

para a qual mantém provisão específica, no montante de R$ 3.539. 

  Controladora             Consolidado   
                      
  Imposto de renda   Contribuição social   Imposto de renda     Contribuição social   
                      
  2002  2001  2002  2001  2002     2001     2002  2001  
              (Não        (Não   
              auditada   )     auditada  ) 

                      
  contribuição social   6.131  12.562  6.131  12.562  46.333     45.119     46.333  45.419  
Diferenças temporais           24.797     (571)   17.194  884  
                      
  6.131  12.562  6.131  12.562  71.130     44.848     63.527  46.303  
                      

        (1.601)   (2.484)       
                      
  6.131  12.562  6.131  12.562  69.529     42.364     63.527  46.303  
                    
Compensação 30%   (6.442)    (7.242)    (15.868) (10.645) (14.867) (11.826)
                    
  (311)   1.111    53.661     31.719     48.660  34.477  
                      

  25%  25%  9%  9%  25%     25%     9%  9%  
                      
                      
                    
Provisão   (78) (3.141) (100)  (1.131) (13.415)   (7.930) (4.379) (3.103) 
              
Contingência imposto de renda e contribuição                 
  social sobre o lucro líquido (a)           (280)   (434)   
                
PAT 4%           132     451   
                
Outros   (7.828)  3.141  (2.502)  1.131  3.681     23 1.469 136  
                
Provisão  -  diferido           2.394     1.819 6.596 605  
                
Total   (7.906)   (2.602)    (7.488)   (6.071) 3.686 (2.362) 
  

Ex igibilidade suspensa imposto de renda (a) 

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e 

Alíquotas nominais 
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22 Seguros 

Os contratos de seguros são estabelecidos com cobertura determinada por orientação de especialistas, 
levando em conta a natureza e o grau de risco, por montantes considerados suficientes para cobrir 
eventuais perdas significativas sobre seus ativos e/ou responsabilidades. As principais coberturas de 
seguros são: 

23 Transações com partes relacionadas  

EDP Brasil S.A. - Contrato firmado em 27 de dezembro de 2001 conforme detalhado na Nota 5, no 
valor de R$ 472.879. No exercício foram pagos R$ 150.000. Não foram apresentadas garantias nessa 
operação. O saldo remanescente de R$ 382.191 (R$ 322.879 de principal e R$ 59.312 de juros), será 
amortizado como segue: 

Janeiro de 2003 20.500

Fevereiro de 2003 44.500

Março de 2003 12.500

Abril de 2003 12.500

Maio de 2003 12.500

Junho de 2003 12.500

Julho de 2003 12.500

Agosto de 2003 12.500

Setembro de 2003 10.000

Maio de 2004 232.191

Descrição 2002 2001

Subestações 296.120 322.089

Almoxarifados 30.720 30.790

Prédios e conteúdos (próprios) 18.230 20.948

Prédios e conteúdos (terceiros) 4.976 16.920

Transportes (materiais) 12.000 12.0 00

Responsabilidade civil 12.895 9.590

374.941 412.337

Transportes (veículos) 1.209 674

Acidentes pessoais/viagens 8.088 8.088

Total 384.238 421.099
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24 Instrumentos financeiros 

(a) Considerações gerais 

A utilização de instrumentos e operações envolvendo taxas de juros tem por objetivo a proteção do 
resultado das operações ativas e passivas da Companhia. 

As operações são realizadas por intermédio da área financeira de acordo com a estratégia aprovada 
pela Diretoria. 

A administração avalia que os riscos são mínimos, pois não existe concentração e as operações são 
realizadas com bancos de reconhecida solidez dentro de limites aprovados. 

(b) Valor de mercado dos instrumentos financeiros 

Os valores de mercado dos principais instrumentos financeiros da Companhia aproximam-se dos 
valores contábeis, destacando-se os Empréstimos e Financiamentos (Nota 15) e Operações de "swap" 
(Nota 24(d)). 

Os valores de mercado, quando aplicável, foram calculados conforme o valor presente desses 
instrumentos financeiros, considerando a taxa de juros praticada pelo mercado para operações de 
riscos e operações similares e não apresentam diferenças relevantes em relação aos valores contábeis. 

(c) Risco de crédito 

Outro instrumento financeiro capaz de expor a Bandeirante ao risco de crédito é representado por 
contas a receber, que no entanto é atenuado pela venda a uma base de clientes pulverizada, bem 
como, pela realização periódica de análises de créditos. Adicionalmente, os valores do MAE também 
representam risco no contexto descrito na Nota 4.2. 
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(d) Operações de "swap" 

• Operação de "swap", efetuada pela Bandeirante com o Banco Votorantim realizada em 21 de 
junho de 2002, no valor base - "notional" - de R$ 160.000, sendo o valor garantido pelo 
Banco remunerado à taxa de 17% ao ano em contrapartida à variação do IGP-M acrescido 
de 11,5% ao ano garantido pela Companhia, incidentes sobre o valor presente da operação, 
sendo o resultado, calculado sobre o "notional" de R$ 75.000 e sobre o "notional" de 
R$ 85.000 vencíveis, respectivamente, em 2 de maio de 2003 e em 3 de maio de 2004. A 
operação gerou um prêmio de R$ 16.801, registrado no Passivo Circulante e Exigível a Longo 
Prazo, que está sendo reconhecido em resultado pelo período de vigência do contrato, sendo 
que no exercício foi contabilizada receita financeira referente ao prêmio no valor de 
R$ 5.999. O valor presente estimado em 31 de dezembro de 2002, no caso de liquidação 
antecipada seria de R$ 42.072. 

• Operação de "swap", efetuada pela Bandeirante com o Banco Votorantim realizada em 
1o. de agosto de 2002, no valor base - "notional" - de R$ 160.000, sendo o valor garantido 
pelo Banco remunerado à taxa de 18% ao ano em contrapartida à variação do IGP-M 
acrescido de 11,5% ao ano garantido pela Companhia, incidentes sobre o valor presente da 
operação, sendo o resultado sobre o "notional" de R$ 75.000 vencíveis em 30 de abril de 
2003 e sobre o "notional" de R$ 85.000 em 30 de abril de 2004. A operação gerou um 
prêmio de R$13.900, registrado no Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo, que está 
sendo reconhecido em resultado pelo período de vigência do contrato, sendo que no exercício 
foi contabilizada receita financeira referente ao prêmio no valor de R$ 4.158. O valor 
presente estimado em 31 de dezembro de 2002, no caso de liquidação antecipada seria de 
R$ 31.533. 

Operações de "hedge" 

A Bandeirante, com o intuito de eliminar a exposição de todas suas dívidas em dólar às oscilações da 
taxa de câmbio, realizou no exercício as seguintes operações de Hedge: 

• BBA Creditanstalt S.A. - Troca de variação cambial mais juros de 9,5% ao ano, da dívida 
junto à própria instituição financeira (Nota 11), por variação do CDI mais 1,75% ao a no A 
diferença entre os índices encontra-se registrada no Ativo Circulante e Realizável a Longo 
Prazo no valor de R$ 2.835 e R$ 6.235, respectivamente. No exercício foi realizado ganho 
líquido no montante de R$ 263, contabilizado como receita financeira.  

• Banco Pactual S.A. - Troca de variação cambial mais juros de 20% ao ano, da dívida junto ao 
Banco Safra - Res. 2770/00 (Nota 11), por 104,9% do CDI extra grupo. A diferença entre os 
índices encontra-se registrada no Ativo Circulante no valor de R$ 195. No exercício foi 
realizado ganho no valor de R$ 3.802, contabilizado como receita financeira. 
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25 Eventos subseqüentes 

(a) Conta de Desenvolvimento Energético - CDE 

A Resolução Aneel no 42, de 31 de janeiro de 2003, fixou as quotas da Conta de Desenvolvimento 
Energético - CDE, para o exercício de 2003 no valor de R$ 49.954, como encargo da Bandeirante. 

A CDE foi criada pela Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002, para promover a competitividade da 
energia produzida a partir de fontes eólicas, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, gás natural e 
carvão mineral nacional, nas áreas atendidas pelos Sistemas Elétricos Interligados e promover a 
universalização do serviço de energia elétrica em todo o território nacional. 

A Companhia obteve, em 12 de fevereiro de 2003, uma liminar judicial respaldando a suspensão da 
exigibilidade da CDE, ficando a Companhia sujeita ao oferecimento de fiança bancária nos montantes 
e vencimentos de cada parcela mensal. No mérito, a Companhia sustentou que incumbe à Aneel 
estabelecer de imediato a forma de reembolso das quotas da CDE, visando o restabelecimento do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. 

(b) Emissão de notas promissórias 

A Bandeirante comunicou ao mercado em 15 de fevereiro de 2003, que seu Conselho de 
Administração, em reunião realizada em 14 de fevereiro de 2003, aprovou a emissão pela 
Companhia, para subscrição pública, de Notas Promissórias no valor total de R$ 200.000, com prazo 
de vencimento de 180 dias, a contar da data de emissão. Os recursos provenientes da emissão das 
Notas Promissórias serão destinados para o incremento das disponibilidades de caixa da Companhia, 
não havendo destinação específica para nenhum investimento, projeto ou quitação de obrigações. O 
Conselho de Administração autorizou a Diretoria a contratar instituições financeiras para coordenar e 
efetuar a distribuição de Notas Promissórias ao público investidor. A distribuição pública será feita 
com a observância do procedimento previsto na Instrução CVM no 155/91. 
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(c) Seguros 

Após o encerramento do exercício de 2002, a FAFEN ENERGIA S.A., que não havia contratado 
seguros até a data de encerramento do exercício, celebrou contratos de seguros com cobertura 
determinada por orientação de especialistas, levando em conta a natureza e o grau de risco, por 
montantes considerados suficientes para cobrir eventuais perdas significativas sobre seus ativos e/ou 
responsabilidades. As principais coberturas de seguros são: 

*          *          * 

Descrição

Subestações, linhas de transmissão 9.890

Prédios e conteúdos (próprios) 19.489

Turbina a gás, geradores e compressores 81.049

Caldeiras 12.931

Responsabilidade civil 4.212

127.571
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1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01 02 10 02 Telex da Sede vazio

01 02 15 02 E-mail da Sede vazio

01 03 11 02 Telex do DRI vazio

01 05 2/1 02 Quantidade de ações preferenciais do Capital integralizado no último exercício vazia

01 05 4/1 02 Quantidade de ações ordinárias em tesouraria no último exercício vazia

01 05 5/1 02 Quantidade de ações preferenciais em tesouraria no último exercício vazia
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01 05 2/3 02 Quantidade de ações preferenciais do Capital integralizado no antepenúltimo exercício social vazia
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01 08 02 Proventos em dinheiro não preenchidos
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ANEXO H 

• Demonstrações Financeiras Consolidadas e Combinadas da Energias do Brasil e suas 
controladas, relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2004, 2003 e 
2002 e Parecer dos Auditores Independentes. 
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Relatório dos auditores independentes 
 
Aos Administradores e Acionistas 
EDP - Energias do Brasil S.A. e suas controladas 
 
1 Examinamos os balanços patrimoniais combinados da EDP - Energias do Brasil S.A. e suas 
controladas em 31 de dezembro de 2004, de 2003 e de 2002 e as correspondentes demonstrações do 
resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos da EDP - Energias 
do Brasil S.A. e as correspondentes demonstrações consolidadas do resultado e das origens e aplicações 
de recursos dos exercícios findos nessas datas, elaborados sob a responsabilidade da administração da 
companhia. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras. 
 
2 Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, as 
quais requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada apresentação 
das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, nossos exames 
compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a 
relevância dos saldos, o volume das transações e os sistemas contábil e de controles internos das 
companhias, (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os 
valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais 
representativas adotadas pela administração da companhia, bem como da apresentação das 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
 
3 Com base em nossos exames e no parecer de responsabilidade de outros auditores 
independentes, somos de parecer que as demonstrações financeiras referidas no primeiro parágrafo 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da EDP 
- Energias do Brasil S.A. e da EDP - Energias do Brasil S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 
2004, 2003 e de 2002 e o resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido e as origens e 
aplicações de recursos da EDP - Energias do Brasil S.A. dos exercícios findos nessas datas, bem como o 
resultado consolidado das operações e as origens e aplicações de recursos consolidadas desses exercícios, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
4 Como descrito na Nota 3, apenas para fins de comparação, as demonstrações financeiras do 
exercício de 2003 e de 2002 estão apresentadas "combinadas" com 2004, de modo a incorporarem 
reclassificações e ajustes daquele exercício. 
 
5 Conforme mencionado na Nota 5, em decorrência das revisões tarifárias periódicas previstas nos 
contratos de concessão de suas controladas diretas e indireta, Bandeirante Energia S.A., Espírito Santo 
Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA e Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. - ENERSUL, 
respectivamente, a ANEEL fixou os reposicionamentos tarifários dessas companhias. Durante o exercício 
de 2004, a ANEEL alterou os percentuais de reposicionamento em caráter definitivo para a ESCELSA e 
ainda em caráter provisório para a Bandeirante e ENERSUL. Essas alterações resultaram em redução da 
receita no montante líquido de R$ 165.403 mil, registrado no resultado consolidado do exercício findo 
em 31 de dezembro de 2004. As demonstrações financeiras consolidadas não contemplam outros ajustes 
que poderão resultar dos reposicionamentos tarifários definitivos da Bandeirante e da ENERSUL. 
 
São Paulo, 6 de maio de 2005 
 
PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes 
CRC 2SP000160/O-5 
 
Wander Rodrigues Teles 
Contador CRC 1DF005919/O-3 "S" SP 
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EDP - Energias do Brasil S.A. e suas controladas 
 
Balanços patrimoniais consolidados e combinados em 31 de dezembro 
Em milhares de reais  
 

 

Ativo 2004 2003 2002 Passivo e patrimônio líquido 2004 2003 2002 
   (Combinado)    (Combinado) 
        

Circulante    Circulante    
 Disponibilidades 183.478 98.037 80.907  Fornecedores 415.291 430.007 432.952 
 Títulos e valores mobiliários 197.063 203.089 306.620  Encargos de dívidas 66.621 82.156 96.282 
 Consumidores e concessionários 1.156.480 937.251 1.029.260  Empréstimos e financiamentos 770.395 828.822 716.485 
 Tributos e contribuições sociais     Impostos e contribuições sociais 205.410 175.997 132.509 
  Compensáveis 101.174 117.272 101.617  Obrigações estimadas 59.446 64.276 34.554 
 Dividendos a receber 21    Dividendos propostos 25.359 21.272 247 
 Imposto de renda e contribuição social     ELETROBRÁS 103.496 41.099  
  Diferidos 61.542 56.103 26.090  Provisões para contingências 6.045 424 39.585 
 Estoques 14.651 12.707 12.445  Benefícios pós-emprego 19.890 21.661 12.715 
 Contas a receber de Furnas 43.098 41.605   Outros 183.919 154.672 145.116 
 Contas a receber da PETROBRAS 72.000       
 Outros créditos 72.863 64.079 128.007  1.855.872 1.820.386 1.610.445 
        

 1.902.370 1.530.143 1.684.946 Exigível a longo prazo    
     Fornecedores 127.112 172.002 187.972 
Realizável a longo prazo     Empréstimos e financiamentos 2.728.908 2.154.132 2.581.279 
 Consumidores e concessionários 694.756 835.701 756.432  Impostos e contribuições sociais 54.868 85.961 28.559 
 Programa emergencial de redução do     Provisões para contingências 316.026 281.247 227.156 
  consumo de energia elétrica 9.451 15.256 4.997  Benefícios pós-emprego 126.393 121.867 126.527 
 Imposto de renda e contribuição social     Imposto de renda e contribuição social    
  Diferidos 741.547 586.320 643.483   diferidos 139.619 49.104 24.570 
 Bens destinados à venda  52.204   Adiantamentos para futuros aumentos de    
 Partes relacionadas   65.505   capital 31.574 81.741 38.701 
  Bandeirante Energia S.A.     Provisão para passivo a descoberto 39.566   
 Outras partes relacionadas 30.370 77.152   Reserva para reversão e amortização 17.248 17.248 17.248 
 Adiantamentos para futuros aumentos de     Outros 111.800 61.607 60.604 
  Capital 2.651 12.365 5.240     
 Depósitos vinculados a litígios 186.178 152.826 105.071  3.693.114 3.024.909 3.292.616 
 Contas a receber de Furnas  55.451      
 Contas a receber da PETROBRAS 24.000   Participação dos minoritários 844.166 569.634 318.617 
 ELETROBRÁS 103.496 41.099      
 Outros créditos 159.064 36.364 83.428     
        

 1.951.513 1.864.738 1.664.156     
        

Permanente    Patrimônio líquido    
 Investimentos 411.478 412.312 419.384  Capital social 1.323.841 1.303.841 1.303.841 
 Imobilizado 3.487.656 2.840.133 2.852.903  Reserva de capital 2.246  127.571 
 Diferido 8.901 9.494 10.764  Lucros (prejuízos) acumulados 42.679 (61.950) (20.937) 
        

 3.908.035 3.261.939 3.283.051  1.368.766 1.241.891 1.410.475 
        

Total do ativo 7.761.918 6.656.820 6.632.153 Total do passivo e patrimônio líquido 7.761.918 6.656.820 6.632.153 

 
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas e consolidadas. 
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EDP - Energias do Brasil S.A. e suas controladas 
 
Demonstrações do resultado consolidadas e combinadas 
Exercícios findos em 31 dezembro 
Em milhares de reais (exceto quando indicado) 
 

 

 2004 2003 2002 
  (Combinado) (Combinado) 
    

Receita operacional    
 Fornecimento de energia elétrica 4.461.594 4.137.068 2.965.182 
 Suprimento de energia elétrica 90.723 94.589 151.472 
 Outras receitas operacionais 359.977 183.249 73.154 
    

 4.912.294 4.414.906 3.189.808 
    

Dedução da receita operacional    
 Quota para reserva global de reversão (45.187) (44.223) (32.421) 
 Impostos e contribuições sobre a receita (1.164.415) (1.006.204) (696.551) 
    

 (1.209.602) (1.050.427) (728.972) 
    

Receita operacional líquida 3.702.692 3.364.479 2.460.836 
    

Custo do serviço de energia elétrica    
 Energia elétrica comprada para revenda (1.545.467) (1.657.642) (1.306.635) 
 Energia livre (15.187) (10.239) 10.486 
 Encargos de uso da rede elétrica (421.225) (331.064) (218.128) 
    

 (1.981.879) (1.998.945) (1.514.277) 
    

Custo de operação    
 Pessoal (142.503) (147.708) (97.504) 
 Materiais e serviços de terceiros (118.988) (98.039) (63.975) 
 Depreciações e amortizações (185.218) (173.419) (127.079) 
 Subvenção - CCC e CDE (273.090) (172.007) (148.913) 
 Outros custos de operação (76.355) (74.541) (66.461) 
    

 (796.154) (665.714) (503.932) 
    

 (2.778.033) (2.664.659) (2.018.209) 
    

Custo do serviço prestado a terceiros (4.057) (6.014) (7.442) 
    

Lucro operacional bruto (a transportar) 920.602 693.806 435.185 
    

Lucro operacional bruto (de transporte) 920.602 693.806 435.185 
    

Despesas operacionais    
 Com vendas (49.170) (29.010) (27.521) 
 Gerais e administrativas (265.835) (239.677) (158.829) 
 Depreciações e amortizações (41.196) (42.067) (26.622) 
 Outras despesas operacionais, líquidas (15.530) (23.970) (6.613) 
    

 (371.731) (334.724) (219.585) 
    

Resultado do serviço antes dos efeitos dos ajustes do sistema 548.871 359.082 215.600 
    

  Ajustes decorrentes da apuração final dos valores    
   relativos ao acordo geral do setor elétrico e     
    do MAE referentes ao exercício de 2001   (41.912) 
    

Resultado do serviço 548.871 359.082 173.688 
    

Resultado das participações societárias (9.846) (2.393) 74 
    

Resultado financeiro líquido, receita (despesa) (219.240) 45.941 (393.606) 
    

Lucro (prejuízo) operacional 319.785 402.630 (219.844) 
    

Resultado não operacional    
 Receitas não operacionais 11.525 26.409 8.535 
 Despesas não operacionais (43.084) (302.312) (80.057) 
    

 (31.559) (275.903) (71.522) 
    

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social 288.226 126.727 (291.366) 
    

  Imposto de renda e contribuição social     
   Correntes e diferidos (9.722) (175.563) 41.940 
    

Lucro (prejuízo) antes da participação dos minoritários 278.504 (48.836) (249.426) 
    

Participação dos minoritários (171.629) (119.748) 180.969 
    

Lucro líquido (prejuízo) do exercício 106.875 (168.584) (68.457) 

 
 
 
 
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas e consolidadas. 
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EDP - Energias do Brasil S.A. 
 
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
Em milhares de reais 
 

 

   Reserva Lucros  
 Capital Reserva de lucros - (prejuízos)  
 social  de capital reserva legal acumulados Total 
      
Em 31 de dezembro de 2001, combinado 1.228.242  24 564 1.228.830 
 Ajuste aumento de capital 75.599   43.034 118.633 
 Ágio na incorporação de sociedade      
  controlada – líquido  131.469   131.469 
 Prejuízo do exercício    (68.457) (68.457)
 Absorção de prejuízos com reservas  (3.898) (24) 3.922  
      
Em 31 de dezembro de 2002, combinado 1.303.841 127.571  (20.937) 1.410.475 
 Prejuízo do exercício    (168.584) (168.584)
 Absorção de prejuízo com reservas  (127.571)  127.571  
      
Em 31 de dezembro de 2003 1.303.841   (61.950) 1.241.891 
 Aumento de capital 20.000    20.000 
 Lucro líquido do exercício    106.875 106.875 
 Reserva legal    2.246 (2.246)  
      
Em 31 de dezembro de 2004 1.323.841  2.246 42.679 1.368.766 

 
 
 
 
 
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas e consolidadas. 
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EDP - Energias do Brasil S.A. e suas controladas 
 
Demonstrações das origens e aplicações de recursos 
consolidadas e combinadas 
Exercícios findos em 31 de dezembro 
Em milhares de reais 
 

 

 2004 2003 2002 
  (Combinado) (Combinado) 
    

Origens de recursos    
 Das operações    
  Lucro líquido (prejuízo) do exercício 106.875 (168.585) (68.457) 
  Efeito de incorporação de empresas ligadas   (43.034) 
  Despesas (receitas) que não afetam o capital circulante líquido    
   Conta de compensação de variação de custos da Parcela A    
   Depreciações e amortizações 226.415 215.486 153.701 
   Variações monetárias e juros do exigível a longo prazo (75.477) (243.746) 653.356 
   Valor residual de bens e direitos do ativo permanente    
    Baixados 21.486 11.071 12.329 
   Imposto de renda e contribuição social diferidos (64.712) 81.697 (595.268) 
   Provisões para contingências 34.779 54.091 220.473 
   Benefícios pós emprego 4.526 (4.660) 126.527 
   Participação minoritária 274.533 251.017 (316,492) 
   Valor de venda de investimentos 96.312   
   Perdas de capital por movimentações de investimentos 9.701  (1.840) 
   Resultado líquido de equivalência patrimonial 9.846 2.393 (74) 
   Provisão para perdas na realização de ativos 54.062  77.291 
   Provisão para perdas com adiantamento para futuro     
    aumento de capital 1.573   
   Provisão para imparidade  263.920  
  Outros   8.886 
    

 699.919 462.684 860.382 
    

 De terceiros    
  Empréstimos e financiamentos 650.253  1.919.898 
  Transferência do realizável a longo prazo para o circulante 243.941   
  Aumento do exigível a longo prazo 65.980 42.435 265.149 
    

 960.174 42.435 2.185.047 
    

 Dos acionistas    
  Aumento de capital 20.000  75.599 
  Adiantamentos para futuros aumentos de capital  35.915 36.577 
  Deságio na compra de ações de sociedade controlada - líquido 2.133  131.469 
  Outras partes relacionadas   216,650 
    

 22.133 35.915 460.295 
    

Total das origens 1.682.226 541.034 3.505.724 
    

Aplicações de recursos    
 No realizável a longo prazo    
  Adiantamentos para futuros aumentos de capital 40.453   
  Outras partes relacionadas (46.782) 11.647  
  Contas a receber da PETROBRAS 24.000   
  Contas a receber de Furnas  55.451  
  Depósitos vinculados a litígios 33.352 47.755 104.074 
    

  Programa emergencial de redução do consumo de    
   energia elétrica (5.805) 10.258 4.434 
  Consumidores e concessionários 47.001 79.269 711.625 
  Outros créditos 189.423 46.239 81.758 
    

 No permanente    
  Investimentos 4.231 9.980 355.902 
  Aumento de capital por incorporação   (606.882) 
  Ágio na compra de ações e na subscrição de capital 10.465   
  Imobilizado 1.048.697 461.778 2.884.111 
  Diferido 450  9.045 
 No exigível a longo prazo    
  Empréstimos e financiamentos  183.401  
    

Total das aplicações 1.345.485 905.778 3.544.067 
    

Aumento (redução) no capital circulante líquido 336.741 (364.744) (38.343) 
    

Variação no capital circulante    
    

Ativo circulante    
 No fim do exercício 1.902.370 1.530.143 1.684.946 
 No início do exercício 1.530.143 1.684.946 223.257 
    

 372.227 (154.803) 1.461.6899 
    

Passivo circulante    
 No fim do exercício 1.855.872 1.820.386 1.610.445 
 No início do exercício 1.820.386 1.610.445 110.413 
    

 35.486 209.941 1.500.032 
    

Aumento (redução) no capital circulante líquido 336.741 (364.744) (38.343) 

 
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas e consolidadas. 
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EDP - Energias do Brasil S.A. e suas controladas 
 

Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras consolidadas e combinadas  
em 31 de dezembro de 2004, de 2003 e de 2002 
Em milhares de reais (exceto quando indicado) 
 

 

 
1 Contexto operacional 
 
A EDP - Energias do Brasil S.A. (a "Companhia"), companhia de capital fechado, constituída em 24 de 
julho de 2000, tem como objetivo social participar em outras sociedades, como acionista ou quotista, 
bem como em negócios e empreendimentos do setor energético, no Brasil ou no exterior. A Companhia 
pode, ainda, prestar serviços de assessoria e consultoria técnica na área de energia, a clientes no Brasil ou 
no exterior. 
 
O Governo Federal, através do Ministério das Minas e Energia - MME, estabeleceu o novo modelo do 
setor elétrico por meio da publicação das Medidas Provisórias nos. 144 e 145/03, convertidas nas Leis 
nos. 10.848 e 10.847, de 15 de março de 2004, respectivamente. 
 
Os principais destaques dessas leis são: 
 
• A transferência de responsabilidades da ANEEL para o MME. 
 
• A criação da Empresa de Pesquisa Energética - EPE, do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE 

e da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, organismos que promoverão o planejamento e 
monitoramento da expansão da geração e transmissão, além da administração do mercado. 

 
• A definição de regras para comercialização de energia elétrica, com ênfase para: (i) expansão da 

oferta (novos projetos de geração) por meio de leilões; (ii) contratações livre (ACL) e regulada (ACR); 
(iii) atividade de distribuição focada para serviço de linhas e redes e venda de energia para 
consumidores cativos; (iv) restrições a contratos entre partes relacionadas; e, (v) novas regras para a 
categorização de consumidores livres. 

 
A Lei no. 10.848/04 foi regulamentada pelo Decreto no. 5.163/04. A Lei no. 10.847 foi regulamentada 
pelo Decreto no. 5.184/04. 
 
2 Reestruturação societária 
 
Objetivando otimizar o controle da gestão, por deliberação de seus acionistas, a administração da EDP - 
Energias do Brasil vem procedendo à reestruturação societária das empresas que compõem parte do 
Grupo EDP no Brasil, envolvendo inclusive empresas controladoras e ligadas no exterior. 
 
Deve ser ressaltado que as reestruturações efetuadas dificultam a comparabilidade das demonstrações 
financeiras ora apresentadas. 
 
As etapas de reestruturação ocorridas durante os exercícios de 2004 e de 2003 são as seguintes: 
 
(a) Em 2003 foi transferido para a EDP - Energias do Brasil o controle direto da Iven S.A., empresa 
que controla a Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - Escelsa e a Empresa Energética de Mato Grosso do 
Sul S.A. - Enersul. Em conseqüência, foram extintas as empresas veículos constituídas na época da 
aquisição das concessionárias, por incorporação à EDP - Energias do Brasil. Com essas operações, a 
Companhia passou a deter 23,98% do capital total e 69,55% do capital votante da Iven. 
 
(b) Também em 2003, a Energest S.A. ("Energest") incorporou a Enerpro - Serviços de Produção e 
Engenharia S.A. e passou a concentrar sua atuação na prestação desses serviços. 
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Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras consolidadas e combinadas  
em 31 de dezembro de 2004, de 2003 e de 2002 
Em milhares de reais (exceto quando indicado) 
 

 

 
(c) Em dezembro de 2003 e março de 2004, a EDP - Energias do Brasil adquiriu do Grupo Rede 
4,36% das ações da Enerpeixe S.A., gerando um ágio líquido nessas operações de R$ 3.837, que está 
sendo amortizado pelo prazo remanescente da concessão da Enerpeixe.  
 
(d) Em 4 de fevereiro de 2004, Furnas Centrais Elétricas S.A. e a EDP - Energias do Brasil assinaram 
o “Instrumento particular de compra e venda de ações”. Após, a EDP – Energias do Brasil vendeu 
85.333.375 ações nominativas da Enerpeixe à Furnas Centrais Elétricas S.A., correspondentes a 40% do 
capital social votante desta empresa, permanecendo assim com 60% de participação. 
 
(e) Em 25 de novembro de 2004, foi vendida a participação de 10% ora detida pela EDP - Energias 
do Brasil na Edinfor Soluções Informáticas Ltda., para a Edinfor Sistemas Informáticos S.A. 
 
(f) Em 27 de dezembro de 2004, a EDP - Energias do Brasil vendeu os 80% que detinha da Fafen 
Energia S.A. à PETROBRAS, conforme descrito na Nota 10. 
 
Reestruturação societária em andamento 
 
As administrações da EDP - Energias do Brasil nos termos e para os fins da Instrução CVM no. 358/02, 
protocolaram em 19 de abril de 2004, perante a ANEEL, pedido de autorização prévia para realização 
de nova reorganização societária, que objetiva simplificar a estrutura societária das companhias, 
capturar sinergias e consolidar exclusivamente na EDP - Energias do Brasil a liquidez e a dispersão dos 
valores mobiliários de emissão das companhias. 
 
A reorganização integra-se no processo em curso que visa ao crescimento auto-sustentado das empresas 
do grupo EDP no Brasil. A reorganização não acarreta alteração indireta dos controles das companhias, 
atualmente detido pelo Grupo EDP. 
 
A reorganização englobará as etapas descritas a seguir, as quais, sujeito à autorização prévia da ANEEL, 
pretende-se que ocorram na mesma data, mas sucessivamente e na seguinte ordem: 
 
(i) Incorporação pela Enersul do investimento e ágio registrado na sua controladora direta; 
 
(ii) Incorporação da Iven pela Escelsa; 
 
(iii) Incorporação, pela Escelsa, das ações da Enersul não detidas pela incorporadora; e 
 
(iv) Incorporação, pela EDP - Energias do Brasil, das ações da Escelsa e da Bandeirante não detidas 

pela incorporadora. 
 
A EDP - Energias do Brasil pretende, oportunamente, aderir ao Novo Mercado da Bolsa de Valores de 
São Paulo. A EDP - Energias do Brasil já iniciou a preparação dos documentos necessários ao seu 
registro como companhia aberta e à admissão da negociação de suas ações do Novo Mercado. Na forma 
da legislação aplicável, foram contratadas empresas especializadas para apurar os valores econômicos 
das companhias, que servirão de base para determinação das relações de substituição das ações dos 
acionistas não controladores, bem como para elaborar os laudos de avaliação dos patrimônios líquidos 
contábeis e dos patrimônios líquidos a preços de mercado das companhias. 
 
Sujeito à obtenção de anuência prévia da ANEEL, pretende-se implementar e concluir a reorganização durante o 
ano de 2005, quando será então publicado fato relevante para os fins da Instrução CVM no. 319/99. 
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Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras consolidadas e combinadas  
em 31 de dezembro de 2004, de 2003 e de 2002 
Em milhares de reais (exceto quando indicado) 
 

 

 
3 Apresentação das demonstrações financeiras 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com 
disposições complementares da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, lei das S.A.s, regras do IBRACON - 
Instituto de Auditores Independentes do Brasil, Conselho Federal de Contabilidade - CFC e normas 
estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Estas demonstrações financeiras, 
preparadas para fins de uma oferta pública de ações em conjunto à reestruturação societária em andamento, 
não incluem as demonstrações financeiras da controladora EDP - Energias do Brasil S.A., que seriam 
requeridas na publicação de informações anuais junto a Comissão de Valores Mobiliários. 
 
Algumas empresas do grupo, consolidadas nessas demonstrações financeiras, estão sujeitas parcialmente e/ou 
integralmente às normas contidas no Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica. 
 
(a) Principais práticas contábeis 
 
(i) O resultado é apurado pelo regime de competência, incluindo as receitas e despesas incorridas, 

destacando-se: 
 

• o fornecimento de energia elétrica não faturado até a data do encerramento do exercício é 
mensurado e registrado contabilmente; 
 

• subvenção Conta Consumo de Combustíveis - CCC (demonstração do resultado) - encargo setorial 
assumido pelas distribuidoras de energia elétrica, cujos recursos são destinados a fundo específico, 
administrado pela ELETROBRÁS - Centrais Elétricas Brasileiras S.A., com o objetivo de subsidiar os 
gastos com o consumo de combustíveis fósseis das geradoras termelétricas no Brasil; 
 

• conta de compensação de variação de custos da Parcela A (consumidores e concessionários) - 
inclui as variações positivas e negativas dos itens da Parcela A (gastos não gerenciáveis), 
previstos em contrato de concessão de distribuição de energia elétrica; 
 

• no caso de investimentos em controladas, é constituída provisão para: (i) compatibilizar o valor 
contábil dos ativos ao seu respectivo valor de recuperação; e (ii) passivo a descoberto; 
 

• imposto de renda e contribuição social - calculados conforme legislação e alíquotas vigentes à 
data do balanço (25% para o imposto de renda e 9% para contribuição social sobre o lucro). De 
acordo com as disposições da Instrução CVM no. 371, de 27 de junho de 2002, são registrados 
contabilmente os créditos tributários diferidos sobre prejuízos fiscais, base negativa da 
contribuição social e diferenças temporárias; 
 

• os juros sobre capital próprio calculados por controladas estão em conformidade com o artigo 9 
da Lei no. 9.249/95, observando-se a Taxa de Juros a Longo Prazo - TJLP. Para fins de 
dedutibilidade na apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social, foram registrados no 
grupo de despesas financeiras e, em seguida, para atendimento à deliberação CVM no. 207/96, 
foram reclassificados para o patrimônio líquido. 
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(ii) Consumidores e concessionários - incluem os valores: (i) faturados a consumidores finais e 

concessionários revendedores, bem como receita referente à energia consumida e não faturada; (ii) a 
receber relativos à energia comercializada na CCEE, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 
(nova denominação do Mercado Atacadista de Energia Elétrica - MAE); (iii) a receber relativo à 
recomposição de receita e à energia livre; (iv) provisão para créditos de liquidação duvidosa - calculada 
em montante considerado suficiente para cobrir eventuais perdas na realização de contas a receber de 
consumidores e concessionários; e (v) a receber, líquidos, de bônus e custos a reembolsar decorrentes da 
implantação do Programa emergencial de redução do consumo de energia elétrica. 

 
(iii) Estoques - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição. Os materiais destinados ao 

consumo e manutenção são classificados no ativo circulante. Os materiais destinados a obras são 
classificados no imobilizado em curso. 

 
(iv) Investimentos - inclui participação em empresas coligadas avaliadas pelo método de equivalência 

patrimonial e ágio decorrente da aquisição de participação acionária em empresa controlada, 
líquido de respectiva amortização, além dos aspectos acima mencionados em relação a provisões 
para compatibilizar o valor contábil dos ativos ao seu respectivo valor de recuperação e de 
passivo a descoberto (item (i)). 

 
(v) Imobilizado - registrado ao custo de aquisição ou custo de construção, corrigidos monetariamente até 

31 de dezembro de 1995. A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com taxas anuais 
determinadas como descrito na Nota 13. Adicionalmente, os encargos financeiros, relativos aos 
financiamentos obtidos de terceiros, efetivamente aplicados no imobilizado em curso, são registrados 
neste subgrupo no custo das respectivas obras. 

 
(vi) Diferido - inclui gastos com estudo de viabilidade de projetos ligados à área de geração de 

energia elétrica.  
 
(vii) Demais ativos circulante e realizável a longo prazo - são demonstrados aos valores de custo ou 

realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos. 
 
(viii) Fornecedores - inclui o saldo a pagar, substancialmente a fornecedores de energia elétrica e o 

saldo de energia livre a pagar aos respectivos fornecedores. 
 
(ix) Empréstimos e financiamentos - atualizados com base nas variações monetárias e cambiais, 

acrescidos dos respectivos encargos incorridos até a data do encerramento do exercício. 
 
(x) Demais passivos circulante e exigível a longo prazo - são demonstrados pelos valores conhecidos ou 

exigíveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e cambiais. 
 
Deve ser ressaltado que na preparação de demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas 
para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Sendo assim, as presentes demonstrações 
incluem várias estimativas principalmente referentes a: (i) recuperação de créditos; (ii) recuperação de 
ativo imobilizado (depreciação e imparidade); (iii) recuperação de investimentos (imparidade e passivo a 
descoberto); (iv) benefícios a empregados; (v) impostos de renda e contribuição social; e 
(vi) contingências. Tais provisões, apesar de refletirem a melhor estimativa possível nas circunstâncias 
por parte da administração das companhias, podem apresentar variações em relação aos dados reais. 
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(b) Demonstrações financeiras combinadas 
 
Embora não seja requerido, a administração decidiu apresentar demonstrações financeiras combinadas, 
as quais foram elaboradas em consonância com os princípios básicos de consolidação definidos na Lei 
das Sociedades por Ações e normas contábeis aplicáveis no que diz respeito aos exercícios findos em 31 
de dezembro de 2004 e de 2003. 
 
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2003 e de 2002 é considerada na combinação a 
participação da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - Escelsa e suas controladas detida pela 
Electricidade de Portugal S.A. que foram legalmente transferidas para EDP - Energias do Brasil S.A. em 
1º. de outubro de 2003. Para o período de 1º. de janeiro a 30 de setembro de 2002 a participação na 
Escelsa foi consolidada proporcionalmente devido um acordo de acionistas que concedeu direito de veto 
nas decisões operacionais para um outro acionista e para o período de 1º. de outubro a 31 de dezembro 
de 2002, foi consolidada integralmente. 
 
Na combinação são eliminados os investimentos, os saldos a receber e a pagar, receitas, despesas e lucros 
não realizados decorrentes de transações entre as empresas. A participação dos minoritários no 
patrimônio líquido e no resultado é apresentada destacadamente. 
 

Patrimônio
Lucro (prejuízo) líquido líquido

do exercício findo em em 31 de
dezembro

2003 2002 de 2002
    
Demonstrações financeiras históricas (156.421) (4.377) 1.326.895 
Participação na Escelsa e suas controladas (12.163) (64.080) 83.580 
Outros (conforme listado abaixo)    
    
Demonstrações financeiras combinadas (168.584) (68.457) 1.410.475 
 
No resultado de 2004 foram efetuadas reclassificações entre linhas da receita operacional e custo do 
serviço de energia elétrica. No entanto, estas reclassificações não resultaram em ajustes no resultado. 
Abaixo descrevemos as reclassificações: 
 
• As receitas da Enertrade, de R$ 71.898 mil, e EDP Lajeado, de R$ 88.657 mil com clientes finais 

(exportação e nacional) estavam classificadas na linha de Fornecimento e foram reclassificadas para a 
rubrica "Suprimento". 

 
• A receita com energia na CCEE na Enertrade estava classificada na conta "Outras receitas 

operacionais" e foi reclassificada para a rubrica "Fornecimento". 
 
• O custo com energia na CCEE na Enertrade estava classificado na conta "Energia livre" e foi 

reclassificado para a rubrica "Energia elétrica comprada para revenda". 
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Em 2003 ocorreram as seguintes reclassificações, que não afetaram o resultado do exercício, pois foram 
entre linhas: 
 
• A CPMF, de R$ 10.900 mil estava classificada, inicialmente, como outros custos de operação, tendo 

sido reclassificada para resultado financeiro líquido. 
 
• A energia livre da Iven de R$ 14.042 mil estava classificada como redutora de outras receitas 

operacionais, tendo sido reclassificada para custo do serviço de energia elétrica nas rubricas "Energia 
elétrica comprada para revenda" e "Energia livre". 

 
• O valor de R$ 6.784, referente a ECE e EAEEE, lançado inicialmente na rubrica "Impostos e contribuições 

sobre a receita", foi reclassificado, como redutor, na rubrica "Outras receitas operacionais". 
 
• As receitas da Enertrade e EDP Lajeado no montante de R$ 38.253 com clientes finais (exportação e 

nacional) estavam classificadas na rubrica "Fornecimento", e foram reclassificadas para 
conta "Suprimento". 

 
• Os valores de R$ 3.948 mil e de R$ 17.184 mil estavam lançados na rubrica "Despesas gerais e 

administrativas" e foram reclassificados para as linhas de "Fornecimento" e "Outras receitas operacionais". 
 
O efeito no resultado de 2003, de R$ 20.937, refere-se ao lucro apurado na Iven S.A. dos meses de janeiro a 
setembro de 2003. 
 
Em 2002, o efeito no resultado do exercício deve-se à incorporação dos valores da Iven S.A., sendo de 
janeiro a setembro de 2002, proporcional em 52,276%, e integral de outubro a dezembro de 2002. 
 
As reclassificações acima descritas, foram registradas nas demonstrações financeiras dos exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2003 e de 2002 com a finalidade de permitir melhor comparabilidade entre 
aquele exercício social e o encerrado em 31 de dezembro de 2004. 
 
4 Títulos e valores mobiliários 
 

Instituição financeira Tipo Vencimento 2004 2003  2002
        
        

Banco Pactual S.A.  NBC-E   17.11.05  100.617 19.298 
Banco Pactual S.A.  NBC-E   16.11.06 95.573   
Citibank S.A.  NBC-E  12.10.06   4.063 
Citibank S.A.  NBC-E  18.03.04   18.032 
Citibank S.A.  NBC-E  18.12.03   4.431 
Banco Itaú S.A.  NBC-E  16.11.06   43.482 
Credit Suísse  NBC-E  16.11.06   43.482 
Banco BBA Credtanstalt S.A.  NBC-E   16.11.06  4.768 4.290 
Banco BBA Credtanstalt S.A.  NBC-E   12.10.06 76.042 83.550 83.531 
Banco BBA Credtanstalt S.A.  NBC-E  18.03.04   75.720 
Bradesco  CDB   10.10.07 2.620   
Banestes  CDB  04.11.11 500   
Citibank S.A.  NA   6.345 3.570 2.591 
Banco Brasil S.A.  Fundos de investimentos   11.796 9.108 7.557 
Outros  Outros   4.187 1.476 143 
        

     197.063 203.089 306.620 

 
Os títulos e valores mobiliários são representados, basicamente, por títulos públicos federais (NBC-E), 
que rendem juros e variação cambial e estão registrados no circulante em virtude da possibilidade de 
resgate a qualquer momento e expectativa de realização no curto prazo. 
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5 Consumidores e concessionários 
 

Circulante Longo prazo

2004 2003 2002 2004 2003 2002
       
Consumidores       
 Fornecimento residencial, industrial,  
  comercial e rural 416.209 393.373 328.691    
 Poder público 53.055 72.888 78.773    
 Fornecimento ainda não faturado 230.291 136.491 100.158    
Recomposição Tarifária Extraordinária - RTE       
 Recomposição de receita 137.457 135.215 140.544 191.318 292.442 315.271 
 Energia livre 43.165 33.976 19.118 130.362 172.172 186.689 
Parcelamento de revisão tarifária ordinária 55.896 35.219  20.664 10.291  
Parcelamento de débitos 41.365 51.755 24.686    
Outros 53.147 22.129 23.116 21.836 7.418  
       
Subtotal - consumidores 1.030.585 881.046 715.086 364.180 482.323 501.960 
       
Concessionários 63      
 CCEE 5.420 13.473 188.556 14.072 20.048 18.101 
 Outros 52.886 43.533 59.200  46.625 49.851 
       
Subtotal - concessionários 58.369 57.006 247.756 14.072 66.673 67.952 
       
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (65.923) (46.172) (40.047)    
Conta de compensação de variação de custos  
 da Parcela A, líquido         
  Parcela A    225.896 198.551 158.520 
  CVA 133.449 45.371 106.465 90.608 88.177 28.151 
       
 1.156.480 937.251 1.029.260 694.756 835.701 756.432 

 
(a) Acordo geral do setor elétrico 
 
(i) Em decorrência de situação hidrológica crítica, que comprometeu a capacidade de geração de 

energia elétrica das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, em 2001 foi instituído pelo 
Governo Federal o Programa Emergencial de Redução do Consumo de Energia Elétrica - 
PERCEE, que dentre outras medidas instituiu o racionamento no consumo de energia elétrica. 

 
Em dezembro de 2001, foi firmado o Acordo Geral do Setor Elétrico com as concessionárias 
distribuidoras e as geradoras de energia elétrica, visando restaurar o equilíbrio econômico-financeiro 
dos contratos de compra e venda de energia elétrica existentes e a recomposição de receitas relativas 
ao período de vigência do PERCEE (entre junho de 2001 e de fevereiro de 2002). 

 
(ii) Recomposição Tarifária Extraordinária - RTE 
 

Reajuste Tarifário Extraordinário - para o ressarcimento do montante da Recomposição de 
receita, Energia livre e Parcela A, em atendimento às disposições da Lei no. 10.438/02, foi 
concedido, a partir de janeiro de 2002, o reajuste tarifário extraordinário de 2,9% aplicável aos 
consumidores residenciais e rurais (exceto os de baixa renda) e de 7,9% para os demais, das 
empresas controladas Bandeirante, Escelsa e Enersul. 
 
O prazo máximo fixado para a permanência da Recomposição Tarifária Extraordinária - RTE, 
nas tarifas de fornecimento de energia elétrica para as concessionárias, para liquidação dos 
saldos de recomposição de receita e de energia livre, é: Bandeirante, 63 meses; Escelsa, 69 meses; 
e Enersul, 73 meses (contado a partir de dezembro de 2001).  
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De acordo com estudos elaborados pela Administração da Escelsa e Enersul, a Companhia 
projeta que no prazo máximo estabelecido, haverá insuficiência de recuperação de parte desses 
ativos (Perdas de Receita e Energia Livre), razão pela qual, por prudência, foram constituídas 
provisões para perdas. 
 
A administração da Escelsa e Enersul, baseada na própria legislação instituidora da RTE e, 
especialmente, nos termos do Acordo Geral do Setor Elétrico, estará envidando todas as gestões, 
preliminarmente, no plano administrativo, visando a plena recuperação dos referidos créditos. 
 
A administração da Bandeirante, com base em estimativa, considerando o prazo máximo de 
permanência da RTE, estipulado por meio da Resolução Normativa no. 001/04, não espera 
futuras perdas patrimoniais. 
 
Atualização monetária - conforme determinação da ANEEL, o saldo da RTE é remunerado pela 
taxa de juros equivalente à cobrada, de cada concessionária, nas operações de financiamento de 
que trata o artigo 5º. da Medida Provisória no. 14/01, que em suma refere-se ao programa de 
financiamento subsidiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 
BNDES, como a seguir descrito, e na ausência dessa operação financeira, deveria ser utilizada a 
SELIC. O montante homologado de Energia livre é atualizado pela taxa SELIC. 
 
Concessão de linha especial de crédito para recomposição financeira de perdas - o BNDES 
instituiu programa de financiamento destinado a suprir a insuficiência de recursos das 
concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia (Nota 15). 

 
(b) Reajuste tarifário 
 
A ANEEL fixou em caráter provisório os reposicionamentos tarifários das Distribuidoras controladas diretas e 
indiretas, conforme previstos nos contratos de concessão. Durante o exercício de 2004, a ANEEL alterou os 
percentuais de reposicionamento em caráter definitivo para a Escelsa e ainda em caráter provisório para a 
Bandeirante e Enersul. Essas alterações resultaram em redução das receitas na Escelsa e Bandeirante nos 
montantes de R$ 56.720 mil e R$ 116.307 mil, respectivamente, e na Enersul um aumento de R$ 7.624 mil, 
registrados no resultado consolidado do exercício findo em 31 de dezembro de 2004. 
 
(c) Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE 
 
Os valores a receber e a pagar são relativos às transações de compra e venda de energia e encargo de 
serviço do sistema, realizados por suas controladas no âmbito da CCEE, registrados com base em 
cálculos elaborados e divulgados pelo administrador do sistema. Parte desses valores estão sujeitos a 
modificação dependendo de decisão de processos judiciais em andamento movidos por empresas do 
setor, relativos a interpretação das regras do mercado em vigor. O montante relacionado a essa situação 
é de R$ 14.710 valor a receber, líquido dos respectivos valores a pagar. 
 
(d) Conta de compensação de variação de custos da Parcela A, líquido 
 
Os contratos de concessão de distribuição de energia elétrica estabelecem, na composição das tarifas praticadas 
pelas concessionárias, valores para cada item de custos não controláveis pelas empresas, imputáveis à despesa 
operacional e integrantes da variável denominada Parcela A, da fórmula do IRT. De um modo geral as variações 
ocorridas nesses custos são repassadas às tarifas dos períodos de reajustes subseqüentes. O controle é efetuado 
por meio de conta gráfica, para registro da compensação de diferenças, positivas ou negativas, entre o valor de 
cada item de custo, desde a data do último reajuste tarifário e a de seu efetivo pagamento. 

H-15



EDP - Energias do Brasil S.A. e suas controladas 
 

Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras consolidadas e combinadas  
em 31 de dezembro de 2004, de 2003 e de 2002 
Em milhares de reais (exceto quando indicado) 
 

 

 
O saldo apurado é acrescido de remuneração financeira baseada na taxa SELIC. 
 
O valor da Parcela A, que será recuperado após o final da RTE (Nota 5(a)(ii)), apurado no período de 
1º. de janeiro a 25 de outubro de 2001, computado na recomposição tarifária extraordinária, apresenta 
o saldo, em 31 de dezembro de 2004, de R$ 225.896. A Resolução ANEEL no. 1/04, republicada em 1º. 
de junho de 2004, introduziu alteração no procedimento relativo à recuperação dessa Parcela A, tendo 
conferido a extensão do período de vigência da RTE pelo prazo necessário para atingir o montante 
homologado, com a utilização do mesmo mecanismo, ou seja, aplicação de tarifário extraordinário. 
 
(e) Concessionários - outros 
 
Substancialmente referente a montante a receber em decorrência da cisão parcial da Bandeirante 
realizada em 1º. de outubro de 2001, com transferência parcial da concessão à Companhia Piratininga 
de Força e Luz; a Bandeirante tem créditos registrados decorrentes da aplicação da proporcionalidade 
estabelecida no protocolo de cisão, no montante de R$ 41.738 em 2004 (R$ 40.517 em 2003, 
R$ 35.843 em 2002). 
 
6 Tributos e contribuições sociais compensáveis 
 

2004 2003 2002
    
    
IRRF 14.889 23.377 60.309 
Imposto de renda e contribuição social 36.992 74.784 23.411 
ICMS 27.884 11.622 7.897 
Outros 21.409 7.489 10.000 
    
 101.174 117.272 101.617 

 
7 Imposto de renda e contribuição social diferidos 
 
 Circulante  Longo prazo  
       
 2004  2003  2002  2004  2003  2002  
       
       
Imposto de renda sobre prejuízos fiscais 33.590 26.771 14.247 380.687 246.148 321.898 
Contribuição social sobre base negativa 12.131 8.363 3.207 129.865 85.105 121.587 
Imposto de renda e contribuição social       
 sobre adições temporárias 7.919 13.090 778 73.845 88.018 23.575 
       
Imposto de renda e contribuição social       
 sobre provisão para déficit       
  previdenciário - PSAP 1.939 2.093 2.252 23.269 27.205 30.790 
Imposto de renda e contribuição social       
 sobre crédito fiscal incorporado - ágio 5.963 5.786 5.606 133.881 139.844 145.633 
       
 61.542 56.103 26.090 741.547 586.320 643.483 
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(a) Os créditos fiscais poderão ser realizados até o exercício de 2014, com base em projeções 
orçamentárias aprovadas pelos Conselhos de Administração da Companhia e das controladas. 
 
(b) Imposto de renda e contribuição social sobre provisão para déficit previdenciário - PSAP -refere-
se à parcela de benefícios excedente aos ativos relativos aos planos previdenciários do tipo benefício 
definido mantido pela Bandeirante, cuja provisão em 31 de dezembro de 2001 foi efetuada em 
contrapartida ao patrimônio líquido, dedutível por ocasião dos pagamentos mensais, com expectativa de 
finalização no exercício de 2017. 
 
(c) O imposto de renda e contribuição social sobre crédito fiscal incorporado pela Bandeirante 
decorre da operação de incorporação de parcela cindida de sua ex-controladora Enerpaulo - Energia 
Paulista Ltda., representada pelo ágio pago pela Enerpaulo na aquisição de ações da Bandeirante, que 
será amortizado pela curva determinada pela ANEEL entre a expectativa de resultados futuros e o prazo 
de concessão da Bandeirante, o que resulta em amortização anual média de R$ 6.068 até o ano de 2027. 
 
(d) As projeções orçamentárias mencionadas na Nota 7(a) indicam que há base de cálculo suficiente 
para recuperação do saldo integral dos créditos tributários no período como demonstrado; no entanto, 
quanto aos créditos relacionados ao PSAP e Ágio, mencionados nas Nota 7(b) e (c), estes serão 
realizados financeiramente até 2017 e 2027, respectivamente, em consonância com as normas de 
amortização dos valores a eles vinculados.  
 
As estimativas de realização dos créditos fiscais diferidos são periodicamente revisadas, de modo que 
eventuais alterações na perspectiva de recuperação sejam tempestivamente consideradas nas 
demonstrações financeiras. 
 
(e) No valor de exigível a longo prazo parte refere-se ao diferimento tributário das receitas 
decorrentes da RTE e energia de curto prazo das controladas. 
 
(f) Em decorrência das regras impostas pela Instrução CVM no. 371/02, a Escelsa deixou de 
registrar novos créditos, a partir de 1º. de julho de 2002, nos montantes de R$ 118.065 até o exercício 
de 2003. Em 2004, a Escelsa passou a atender as regras preconizadas pelos artigos 2º. e 4º. da referida 
instrução, fato que permitiu reconhecimento contábil desses créditos fiscais, com efeito positivo no 
resultado de R$ 118.065, constantes dos valores de imposto de renda sobre prejuízos fiscais e 
contribuição social sobre base negativa. 
 
8 Partes relacionadas 
 
Consolidado/combinado 
 
(i) Partes relacionadas - referem-se basicamente a operações de mútuo entre a Magistra 

Participações S.A. (controlada da Escelsa) com a sociedade ligada ESC90, sem prazo de 
vencimento e com as seguintes principais bases: encargos de 100% do CDI e garantia de notas 
promissórias. 

 
(ii) Adiantamentos para futuro aumento de capital (passivo) - R$ 31.574; R$ 30.000 adiantados por 

Furnas Centrais Elétricas S.A. à Enerpeixe; R$ 1.574 adiantados pela EDP - Energias do Brasil à 
Enercouto (na EDP - Energias do Brasil foi constituída provisão para perdas desse valor, motivo 
pelo qual fica pendente no passivo). 
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9 Contas a receber de Furnas 
 
Referem-se à contas a receber pela venda de 40% da participação detida pela EDP - Energias do Brasil 
na Enerpeixe S.A. (conforme Nota 2.d). 
 
A liquidação do montante de R$ 43.098, registrado no ativo circulante e realizável a longo prazo, ocorre 
mensalmente até setembro de 2005, sendo atualizado pela variação do IGP-M. 
 
10 Contas a receber da PETROBRAS 
 
Referem-se a contas a receber pela venda de 80% da Fafen Energia S.A. ocorrida em 27 de dezembro de 
2004, no valor total de R$ 96.000. (20% já era detido pela PETROBRAS). 
 
A liquidação do montante dar-se-á da seguinte forma: 
 
• R$ 48.000 já liquidado em janeiro de 2005. 
 
• R$ 24.000 com vencimento em 27 de dezembro de 2005. 
 
• R$ 24.000 com vencimento em 27 de dezembro de 2006. 
 
As parcelas do preço de venda estão representadas por notas promissórias, a título de "pro solvendo", 
emitidas pela PETROBRAS. 
 
Os valores das parcelas serão reajustados com base na variação acumulada, desde o dia 27 de dezembro 
de 2004 pelo IGP-M. 
 
A EDP - Energias do Brasil nessa venda apurou uma perda de capital no valor de R$ 7.636, registrada 
em despesa não operacional, conforme demonstrada abaixo: 
 

Valor do investimento contábil em 27 de dezembro de 2004 103.636 
Valor da venda 96.000 
  
Valor da perda de capital na venda 7.636 
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11 Investimentos 
 
(a) Participação societária 
 

2004

Controlada
Controladas em conjunto

Bandeirante Iven EDP Lajeado Enerpeixe Energest Enertrade Enercorp Enercouto Investco
          
Ações ou quotas possuídas (em milhares) 37.725.466 143.894 99.999 387.882 50.084 19.133 9.490 0,999 99.529 
          
Participação no capital - %          
 Direta 96,50 23,98 100,00 60,00 100,00 100,00 75,77 99,9  
 Indireta         14,63 
          
Capital social 254.629 322.335 100.000 448.045 52.242 26.285 12.525 1 745.840 
          
Patrimônio líquido 699.332 290.935 21.417 448.045 (2.861) 49.275 6.478 1 713.954 
          
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 129.817 82.856 11.112  (8.850) 26.210 (4.608)  6.224 
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2003
 
 Controlada

Controladas em conjunto Coligada (i)

 
Bandeirante Iven EDP Lajeado Enerpeixe Fafen (ii) Energest  Enertrade Enercorp Enercouto Investco Edinfor (iii)

            
Ações ou quotas possuídas  
 (em milhares) 37.725.466  143.894 99.999 125.867 50.001 44.084 16.958 1.000 0,999 79.552 278 
            
Participação no capital - %            
 Direta 96,50  23,98 100,00 59,00 80,00 100,00 100,00 24,78 99,9  10,00 
 Indireta          14,63  
            
Capital social 254.629  322.335 100.000 213.333 62.501 46.242 30.000 4.035 1 665.644 2.783 
            
Patrimônio líquido  658.351 (iv) 208.099 10.305 213.333 (2.290) (10) 19.829 2.598 1 627.534 2.439 
            
Lucro líquido (prejuízo) do  
 Exercício 64.355 (iv) 91.512 (81.523)  (27.779) (11.776) 5.237 (4.125)  (9.205) (883) 
 
(i) Não consolidada. 
(ii) Investimento alienado em 27 de dezembro de 2004, conforme Nota 12(v). 
(iii) Investimento alienado em 25 de novembro de 2004, conforme Nota 12(x). 
(iv) Ajustados conforme Nota 3. 
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2002
(Combinado)

Controlada
Controladas em conjunto Coligadas

Iven Bandeirante EDP Lajeado Enerpeixe Fafen Energest Enertrade Enercorp Enercouto Investco Enerpro Edinfor
         
Ações ou quotas  
 possuídas  
 (em milhares) 143.995 37.725.466 99.999 0,9460 0,7960 5.846 16.958 1.000 0,999 76.488 51 278 
         
Participação no  
 capital - %         
  Direta 23,98 96,50 100,00 94,80 79,60 100,00 100,00 24,78 99,90 14,63 10,11 10,00 
  Indireta         
         
Capital social 322.335 254.628 100.000 1 1 37.710 23.048 1 1 643.706 504 2.783 
         
Patrimônio líquido  116.567 617.428 91.828 1 (37.010) 3.234 14.592 6.723 1 614.801 988 3.321 
         
Lucro líquido  
 (prejuízo) do  
 exercício (267.112) 8.274 (7.133)  (37.012) (30.507) (12.924) (699) (4.462) 143 578 
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(b) Movimentação dos investimentos 
 

2004
 

Ágio
 Deságio Outros

Edinfor Bandeirante Iven Magistra Enerpeixe Investco Escelsa investimentos Total
           
Saldos em 31 de dezembro de 2003 244 36.078  359.352 5.956  7.511 (2.388) 5.559 412.312 
 Acréscimo de ágio (deságio) durante 2004   23  (2.133 ) 10.442   8.332 
 Aumento de capital 69         69 
 Ganho de capital por alienação 20         20 
 Venda de participação  (313)         (313) 
 Ajuste de ágio    3.277      3.277 
 Outros investimentos         4.161 4.161 
 Amortização de ágio  (1.458)  (14.460) (181 ) (261)   (16.360) 
 Resultado de equivalência patrimonial (20)         (20) 
           
Saldos em 31 de dezembro de 2004  34.620 23 348.169 3.642  17.692 (2.388) 9.720 411.478 

 
 
 
 
 
As demonstrações financeiras das empresas controladas e controladas em conjunto foram revisadas/auditadas por auditores independentes. 
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2003

Ágio
Deságio Outros

Edinfor Enerpro Bandeirante Magistra Enerpeixe Investco Escelsa investimentos Total
          
Saldos em 31 de dezembro de 2002 332 100 37.536 372.466  6.561 (2.388) 4.777 419.384 
 Acréscimo de ágio durante 2003     5.970 1.023   6.993 
 Investimento audiovisual efetuado na  
  EDP Lajeado        55 55 
 Incorporação pela Energest em 30 de dezembro  
  de 2003  (103)       (103) 
 Outros investimentos         727 727 
 Amortização de ágio   (1.458) (13.114) (14) (73)   (14.659) 
 Resultado de equivalência patrimonial (88) 3       (85) 
          
Saldos em 31 de dezembro de 2003 244  36.078 359.352 5.956 7.511 (2.388) 5.559 412.312 
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2002
(Combinado)

Ágio
Deságio Outros

Edinfor Enerpro Bandeirante Magistra Investco Escelsa investimentos Total
         
Saldos em 31 de dezembro de 2001 274 107 59.751  1.094  342 61.568 
Aumento de capital     5.859  2.490 8.349 
Ganho de capital      (2.388)  (2.388) 
Ágio/deságio por consolidação da Escelsa    372.466    372.466 
Acréscimo de investimento por consolidação da Escelsa       1.945 1.945 
Transferência de ágio   (21.608)     (21.608) 
Amortização de ágio   (607)  (392)   (999) 
Provisão para dividendos a receber  (21)      (21) 
Resultado de equivalência patrimonial 58 14      72 
         
Saldos em 31 de dezembro de 2002 332 100 37.536 372.466 6.561 (2.388) 4.777 419.384 
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(i) Bandeirante Energia S.A. 
 
Companhia de capital aberto que tem por objeto social a prestação de serviços públicos de distribuição 
de energia elétrica, pelo prazo de 30 anos, a partir de 23 de outubro de 1998, conforme contrato de 
concessão. 
 
Em outubro de 2003, a Bandeirante reavaliou os aspectos relacionados ao momento de incidência 
tributária sobre as receitas registradas nos exercícios de 2001 e 2002 no âmbito da Recomposição 
Tarifária Extraordinária, passando a reconhecer a exigibilidade da tributação quando do efetivo 
ressarcimento desses valores, suportada pelo Parecer COSIT 26/2002.  
 
Nesse contexto, a correspondente exigibilidade futura foi registrada no passivo circulante e no exigível a 
longo prazo, de acordo com a expectativa de ressarcimento desses valores, iniciada em janeiro de 2002, 
sendo que os tributos anteriormente recolhidos foram transformados em créditos fiscais, com atualização 
pela taxa SELIC, cuja compensação ocorreu entre outubro de 2003 e março de 2004, com saldo 
remanescente de R$ 52.513 ao final do exercício de 2003, incluído no ativo circulante na rubrica 
Tributos e Contribuições Sociais Compensáveis. Na ocasião, também foram reconhecidos os créditos 
fiscais diferidos sobre a recomposição de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, no 
montante de R$ 32.042. 
 
Em dezembro de 2004, contudo, verificou-se que a contabilização da provisão para o imposto de renda e 
da contribuição social do exercício de 2003 foi involuntariamente efetuada por valor diverso do 
adequado, tendo em vista os cálculos e dados básicos à época, sendo necessária sua complementação 
pelo montante de R$ 34.301 (efeito de R$ 33.100 na controladora e consolidado). Por não se referir a 
ajustes de provisões ou avaliação de riscos estimados ou, ainda, insuficiência de informações existentes à 
época de sua constituição, essa complementação foi registrada em 2004 a débito da conta de lucros 
acumulados, diretamente no patrimônio líquido. 
 
Em 31 de dezembro de 2004, o ativo da Bandeirante é composto basicamente pelo contas a receber de 
consumidores e concessionários de R$ 1.044.781, por créditos tributários diferidos ativos sobre 
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social de R$ 386.008 e pelo imobilizado de R$ 855.444, 
que somados representam aproximadamente 94% do saldo do ativo da Companhia. 
 
O passivo é composto por R$ 284.421 de contas a pagar a fornecedores, principalmente de energia 
elétrica, R$ 798.613 de empréstimos e financiamentos (dos quais R$ 485.923 registrados no exigível a 
longo prazo) e R$ 93.364 referentes a impostos e contribuições, que somados representam 
aproximadamente 68% do saldo de passivo da Companhia. 
 
Em dezembro de 2004 a Bandeirante efetuou apuração de dividendos que incluíram Juros sobre Capitais 
Próprios - JSCP e dividendos intermediários que foram pagos dentro do próprio mês. 
 
 (ii) Iven S.A. 
 
Constituída em 30 de março de 1994, é uma sociedade de capital aberto, que tem por objetivo a 
participação no capital de outras sociedades e a prestação de serviços nas áreas referentes às questões 
econômicas e mercadológicas. 
 
Participa com 52,27% do capital social da Escelsa, também sociedade anônima de capital aberto que 
atua, principalmente, na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Estado do Espírito 
Santo, e foi adquirida em leilão de privatização em 11 de julho de 1995. 
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Em 31 de dezembro de 2004, aproximadamente 67% dos seus ativos consolidados com Escelsa são 
compostos por contas a receber de consumidores e concessionários, R$ 630.358, imobilizado, 
R$ 1.558.419 e investimentos, R$ 354.995. 
 
Aproximadamente 77% de seus passivos consolidados são compostos por R$ 247.435 de contas a pagar 
a fornecedores e R$ 2.174.810 de empréstimos e financiamentos (dos quais R$ 1.668.474 estão 
registrados no exigível a longo prazo). 
 
Em função da reestruturação societária descrita na Nota 2(a), a EDP - Energias do Brasil passou a deter 
69,55% das ações ordinárias da sociedade (23,98% do capital total). 
 
A Iven tem o controle indireto da Enersul, por meio da Magistra Participações S.A., a qual possui ágio no 
montante de R$ 348.169 em 2004 (2003 - R$ 359.352; 2002 - R$ 372.466). Esse ágio, decorrente do excesso 
do preço de compra em relação ao valor patrimonial da Enersul, adquirida em 25 de novembro de 1997, está 
fundamentado em rentabilidade futura da empresa em virtude do prazo de concessão da Enersul (30 anos) e 
está sendo amortizado proporcionalmente ao seu resultado, a partir de 1o. de janeiro de 1998. 
 
(iii) EDP Lajeado Energia S.A. 
 
Foi constituída em 26 de outubro de 1999 e tem como principal objeto social a geração e a 
comercialização de energia elétrica de qualquer origem e natureza, atividade essa exercida pela locação 
das instalações hidrelétricas de sua controlada em conjunto a Investco S.A., e cuja energia elétrica é 
repassada para comercialização por meio da Enertrade. 
 
A Enertrade tem diversos contratos de fornecimento com empresas do Grupo, distribuidoras de energia 
elétrica, cujos preços foram determinados em consonância com as regras sobre o Valor Normativo, aplicável 
aos contratos à época em que foram celebrados e submetidos a registro na ANEEL. Contudo, quando do 
processo de reajuste tarifário das concessionárias, o órgão regulador manifestou discordância em relação aos 
preços pactuados, autorizando repasse às tarifas por valores inferiores aos contratados. 
 
A Enertrade está buscando na justiça a preservação dos contratos pelos valores originalmente contratados. 
 
Adicionalmente, o capital social da Investco é composto por ações ordinárias e preferenciais, sendo essas 
últimas, especificamente as de Classe R, resgatáveis. Tais ações serão resgatadas gradativamente, até 
dezembro de 2007, atualizadas pelo IGP-M e com juros de 12% ao ano. 
 
Por não apresentar reservas de lucros ou de capital exigidas pela legislação brasileira para a efetivação do 
resgate, a Investco ainda não efetuou os resgates parciais previstos para 30 de dezembro de 2003 e 2004, 
sendo que sua administração está em processo de negociação com a ELETROBRÁS para definição da melhor 
forma de efetuar a operação.  
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Enquanto em curso essa negociação e com base na opinião de seus consultores jurídicos e também daqueles 
da Investco quanto à impossibilidade societária da efetivação do resgate das ações pela Investco, a EDP 
Lajeado reconheceu contabilmente no passivo circulante em dezembro de 2003 R$ 41.099 referente a sua 
parte no resgate previsto inicialmente para 30 de dezembro de 2003. Em dezembro de 2004, reconheceu a 
correção monetária com base no IGP-M e juros de 12% a.a. da primeira parcela de dezembro de 2003, 
previsto em contrato, ficando registrado o valor de R$ 51.748. Em conseqüência do vencimento da segunda 
parcela em dezembro de 2004, reconheceu mais um montante de igual valor. Dessa forma, a mesma tem 
reconhecido em seu passivo circulante em dezembro de 2004, o valor de R$ 103.496, tendo ativo realizável a 
longo prazo de mesmo montante em função das ações serem recebidas. Assim, a administração, ainda 
baseada na opinião de seus consultores, entende que nenhum outro registro se faz necessário para o adequado 
cumprimento das obrigações da Companhia. 
 
Em decorrência desses dois assuntos, a administração da EDP - Energias do Brasil em dezembro de 2003 
procedeu a estudos sobre o novo valor de recuperação dos investimentos efetuados na Investco por meio da 
EDP Lajeado (pelo método do fluxo de caixa descontado a valor presente, incluindo todos os compromissos 
mensuráveis e conhecidos), e determinou a constituição de provisão para imparidade de ativos no montante 
de R$ 89.964, que foram registrados como despesa não operacional, e no consolidado a crédito de redução 
do ativo imobilizado (provisão para desvalorização de ativos) e na controladora a crédito de investimentos. 
Esses estudos foram novamente reavaliados em dezembro de 2004 e concluiu-se não ser necessário ajuste de 
tal provisão. Anualmente, essa provisão será reavaliada, por meio de estudos atualizados. 
 
Os principais saldos patrimoniais consolidados da EDP Lajeado com a Investco, em 31 de dezembro de 
2004, eram: ativo referente a provisão da ELETROBRÁS mencionada acima no valor de R$ 103.496, 
investimentos - R$ 19.904, adiantamentos para futuro aumento de capital na Investco - R$ 1.478 e 
imobilizado - R$ 123.182, representando aproximadamente 88% dos ativos da Companhia; contas a 
pagar à ELETROBRÁS - R$ 103.496, empréstimos e financiamentos - R$ 110.306 e adiantamentos para 
futuro aumento de capital da EDP - Energias do Brasil - R$ 32.520, correspondentes a aproximadamente 
95% do total do seu passivo. Em garantia dos referidos empréstimos e financiamentos da Investco foram 
dadas caução de ações ordinárias de emissão da própria Investco, suas receitas, bens e fianças de seus 
acionistas, sendo, em alguns casos, garantias solidárias. 
 
(iv) Enerpeixe S.A. 
 
Constituída em 2 de maio de 2001, atualmente em fase pré-operacional, tem por objetivo a construção e 
exploração da Usina Hidrelétrica Peixe Angical, localizada no Rio Tocantins nos municípios de Peixe e 
São Salvador, Estado do Tocantins, e do Sistema de Transmissão Associado. 
 
A Enerpeixe obteve anuência da ANEEL, através da Resolução no. 706/03, para a operação de 
transferência de 40% das ações ordinárias que compõem o seu capital social, detidas pela acionista EDP 
- Energias do Brasil S.A., para Furnas Centrais Elétricas S.A., permanecendo com a EDP - Energias do 
Brasil S.A. o controle acionário da Companhia. 
 
Em 4 de fevereiro de 2004, através de assinatura do "Instrumento particular de compra e venda de 
ações", entre Furnas Centrais Elétricas S.A. e EDP - Energias do Brasil S.A., esta vendeu 85.333.375 
ações nominativas à Furnas, correspondentes a 40% do capital social votante da Enerpeixe, 
permanecendo assim com 60% de participação. 

H-27



EDP - Energias do Brasil S.A. e suas controladas 
 

Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras consolidadas e combinadas  
em 31 de dezembro de 2004, de 2003 e de 2002 
Em milhares de reais (exceto quando indicado) 
 

 

 
Em dezembro de 2003 e março de 2004, a EDP - Energias do Brasil adquiriu do Grupo Rede 4,36% das 
ações da Enerpeixe, gerando um ágio líquido nessas operações de R$ 3.837, que está sendo amortizado 
pelo prazo remanescente da concessão da Enerpeixe. 
 
O custo da obra, em 31 de dezembro de 2004, totaliza R$ 946.626, correspondente a aproximadamente 
97% do ativo da Enerpeixe, sendo o passivo composto por adiantamentos para futuro aumento de 
capital, no montante de R$ 30.000, e empréstimos e financiamentos - R$ 479.631, que representam 
97% do passivo total. 
 
As operações estão previstas para terem início em maio de 2006. 
 
(v) Fafen Energia S.A. 
 
A Companhia foi constituída em 9 de fevereiro de 2001 e tem como objetivo a implementação e a 
exploração comercial de uma central termelétrica mediante processo de cogeração, localizada no 
Município de Camaçari, Estado da Bahia, para transformação de gás e água desmineralizada em energia 
elétrica e térmica destinadas à fábrica de fertilizante nitrogenado da Companhia Petróleo Brasileiro S.A. - 
PETROBRAS, bem como para comercialização de excedentes junto a terceiros. 
 
Em 31 de dezembro de 2003, os principais valores patrimoniais eram os seguintes: imobilizado - 
R$ 127.717, que representa aproximadamente 90% do ativo da Companhia; adiantamentos para futuro 
aumento de capital - R$ 273.835 representam 78% do passivo da Companhia. 
 
Em 2003, a ANEEL determinou novas condições de venda da energia gerada pela termelétrica da Fafen, 
particularmente no que se refere aos preços de comercialização (utilização do Valor Normativo 
Competitivo em vez do Valor Normativo Térmico). Ao persistirem essas novas condições de 
comercialização, o valor recuperável dos investimentos efetuados na usina poderá ser inferior ao valor 
contabilizado.  
 
Estudos efetuados pela administração da EDP - Energias do Brasil, considerando o fluxo de caixa do 
empreendimento descontado a valor presente, indicaram uma imparidade de R$ 173.956. Como a Fafen 
não incluiu em suas demonstrações financeiras provisão para tal fato, por medida de prudência a 
administração da EDP - Energias do Brasil determinou a constituição de provisão por esse montante na 
controladora e no consolidado (R$ 139.164, referente a 80% da participação da EDP - Energias do 
Brasil na Fafen), a qual foi registrada como despesa não operacional, a crédito de investimento 
(controladora) e de imobilizado (provisão para desvalorização de ativos, no consolidado). 
 
Conforme mencionado na Nota 10, a EDP - Energias do Brasil vendeu sua participação da Fafen à 
PETROBRAS em 27 de dezembro de 2004. 
 
(vi) Energest S.A. 
 
A Companhia foi constituída em 7 de agosto de 2000 e tem como objetivo a participação em outras 
sociedades, em negócios e empreendimentos do setor energético. 
 
Em 31 de dezembro de 2004, os principais valores constantes no ativo circulante são os seguintes: 
tributos e contribuições sociais - R$ 1.589 e créditos a receber - R$ 900, montantes que correspondem a 
80% do seu ativo. 
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(vii) Enertrade Comercializadora de Energia S.A. 
 
Constituída em 1o. de novembro de 2000, tem como principal objetivo a comercialização de 
energia elétrica. 
 
A Enertrade possui em 31 de dezembro de 2004, disponibilidades de R$ 16.150, contas a receber no 
montante de R$ 59.514 referente a venda de energia amparado por contratos bilaterais e no âmbito da 
CCEE, sendo que tais valores somados representam 91% do total do seu ativo. Os principais valores do 
seu passivo estão representados pelos tributos e contribuições sociais a recolher, no montante de 
R$ 5.827, além da obrigação contraída pelo custo da venda acima mencionada, no montante de 
R$ 22.833, que somados equivalem a 88% do seu passivo. O resultado da Companhia foi gerado, 
basicamente, pelas operações de intermediações de compra e venda de energia durante o exercício 
de 2004. 
 
(viii) Enercorp Serviços Corporativos Ltda. 
 
Constituída em 28 de fevereiro de 1997, tem como objeto social a prestação de serviços de 
representações por conta de terceiros, de intermediações, bem como de serviços técnicos de assessoria, 
consultoria, planejamento, projetos de construção e operação de empreendimentos na área energética, de 
águas e saneamento e de telecomunicações, pesquisa de mercado e toda atividade conexa e, ainda, 
participação em negócios, associações, consórcios e no capital social de outras sociedades, bem como 
gestão empresarial e administração de participações societárias em outras empresas e empreendimentos, 
e gestão de negócios, visando o desenvolvimento das relações negociais entre Brasil e Portugal. 
 
A EDP - Energias do Brasil por meio de aporte de capital em agosto de 2004 passou a participar na 
empresa com 75,77%. 
 
O ativo da empresa é formado, em 31 de dezembro de 2004, basicamente por tributos e contribuições 
compensáveis de R$ 1.047 e ativo diferido de R$ 7.045, que somados representam aproximadamente 
94% do ativo. Em contrapartida, no passivo estão registrados adiantamentos para futuros aumentos de 
capital da EDP - Energias do Brasil no valor de R$ 2.065 que representam 96% do passivo. 
 
(ix) Enercouto S.A. 
 
Foi constituída em 18 de setembro de 2001 e tem como principal objeto social a geração e a 
comercialização de energia elétrica. Atualmente participa em 49% na Usina Hidrelétrica Couto 
Magalhães, em fase pré-operacional. 
 
O ativo da Companhia é formado em 31 de dezembro de 2004, basicamente por adiantamento para 
futuro aumento de capital na Usina Couto Magalhães no valor de R$ 1.173, e por ativo diferido no 
valor de R$ 355, que somados representam aproximadamente 97% do saldo do ativo da Companhia. 
Em contrapartida a Companhia detém no passivo um adiantamento para futuro aumento de capital da 
EDP - Energias do Brasil no valor de R$ 1.574. 
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(x) Edinfor Soluções em Informática Ltda. 
 
Foi constituída em 29 de janeiro de 1999 e tem como objetivo principal, a exploração de sistemas tecnológicos, 
especialmente de informática, projeto, implementação e operação de rede de dados, o desenvolvimento de 
programas (softwares) e sistemas de informação com recursos de informática; consultoria e assistência técnica, 
nas áreas de gestão e organização e formação e treinamento profissional. 
 
Presentemente a empresa presta diversos serviços de terceirização e/ou de suporte às atividades de 
informática das empresas do Grupo EDP, bem como a outras empresas fora do Grupo. 
 
Mais de 90% do ativo da empresa era formado em 31 de dezembro de 2003, basicamente, por contas a 
receber de clientes de R$ 11.298, por estoques destinados à locação (equipamentos de informática), de 
R$ 43.029 e por imobilizado de R$ 2.979. Em contrapartida, a empresa detém passivos relacionados a 
financiamentos de R$ 46.273, e fornecedores de R$ 10.437, que somados, representam 
aproximadamente 95% do seu passivo. 
 
Em 25 de novembro de 2004, mediante instrumento particular de compra e venda de quotas, foram 
transferidas as ações ora detidas pela EDP - Energias do Brasil na Edinfor Soluções Informáticas Ltda., 
para a Edinfor Sistemas Informáticos S.A. referente à venda da participação societária que a 
EDP detinha. 
 
A Edinfor Sistemas Informáticos S.A. pagará a EDP - Energias do Brasil o valor de R$ 312,5 em parcela 
única num prazo de 60 dias da data da venda, e apurou nessa venda um ganho de capital no valor de 
R$ 20, registrada em receita não operacional. 
 
(xi) Investco S.A. 
 
Constituída em 31 de maio de 1995, é uma Companhia com o objetivo principal de estudar, planejar, 
projetar, construir e explorar sistemas de produção, transmissão, transformação, distribuição e comércio 
de energia elétrica, especificamente por meio da construção e exploração da Usina Luís Eduardo 
Magalhães, localizada nos municípios de Lajeado e Miracema do Tocantins, no Estado de Tocantins, e 
do Sistema de Transmissão Associado. O início das operações comerciais ocorreu em dezembro de 2001. 
 
Os principais saldos patrimoniais da Investco em 31 de dezembro de 2004, são: imobilizado - 
R$ 1.456.910, representando aproximadamente 97% do ativo e empréstimos e financiamentos de 
R$ 753.965, representando 96% do passivo, e patrimônio líquido de R$ 713.954. 
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12 Imobilizado em serviço 
 

2004 2003 2002
    

Custo    
 Geração 490.059 552.318 497.442 
 Transmissão 23.661 18.247 18.015 
 Distribuição 3.779.639 3.591.685 3.475.975 
 Comercialização 70.221 13.631 13.263 
 Administração 311.377 291.248 279.128 
    

Depreciação e amortização acumulada    
 Geração (139.109) (132.212) (116.070) 
 Transmissão (6.849) (7.669) (7.211) 
 Distribuição (1.670.027) (1.536.927) (1.400.662) 
 Comercialização (15.614) (6.697) (5.634) 
 Administração (163.713) (147.860) (123.546) 
    

 Subtotal 2.679.645 2.635.764 2.630.700 
    

Imobilizado em curso    
 Geração 1.029.533 531.593 342.472 
 Transmissão 244  1.464 
 Distribuição 221.497 202.806 148.264 
 Comercialização (605) 43.174 11.102 
 Administração 25.571 28.102 29.679 
 Provisão para desvalorização de ativos    
  (Notas 11(iii) e (v)) (89.964) (263.920)  
    

 Subtotal 1.186.276 541.755 532.981 
    

Atividades não vinculadas    
 Ágio na incorporação de sociedade    
  controladora (Nota 7(c)) 460.584 460.584 460.584 
 Provisão para perda de ágio (460.584) (460.584) (460.584) 
 Amortização acumulada do ágio (47.855) (32.255) (15.766) 
 Amortização da provisão para perda de ágio 47.855 32.255 15.766 
    

 Subtotal    
    

Obrigações vinculadas à concessão (378.265) (337.386) (310.778) 
    

 3.487.656 2.840.133 2.852.903 

 
Depreciação - as taxas de depreciação de bens reversíveis à União, substancialmente aqueles relativos às 
concessões da Bandeirante, Iven e Investco, foram fixadas pelo poder concedente, por resoluções da 
ANEEL. A taxa média global para o ano de 2004 é de aproximadamente 5%. As taxas aplicáveis às 
demais empresas não afetam significativamente essa média. 
 
As obrigações vinculadas à concessão, demonstradas como retificadoras do imobilizado, referem-se, 
principalmente, a recursos recebidos de consumidores, destinados à execução de empreendimentos 
relacionados ao fornecimento de energia elétrica, cuja utilização e destino se subordinam a 
determinações da ANEEL. 
 
De acordo com os artigos 63 e 64 do Decreto no. 41.019/57, os bens e instalações utilizados na 
produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica são vinculados a esses serviços, 
não podendo ser retirados, alienados, cedidos ou dados em garantia hipotecária sem a prévia e expressa 
autorização do Órgão Regulador. A Resolução ANEEL no. 20/99, regulamenta a desvinculação de bens 
das concessões do Serviço Público de Energia Elétrica, concedendo autorização prévia para 
desvinculação de bens inservíveis à concessão, quando destinados à alienação, determinando ainda que o 
produto da alienação seja depositado em conta bancária vinculada, para aplicação na concessão. 
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13 Fornecedores 
 

Circulante Longo prazo

2004 2003 2002 2004 2003 2002
       
       
Suprimento de energia elétrica 371.316 348.149 344.728 127.112 172.002 187.972 
Material e serviços 43.975 81.858 88.224    
       
 415.291 430.007 432.952 127.112 172.002 187.972 

 
Suprimento de energia elétrica - os valores de curto prazo referem-se, principalmente, ao contas a pagar 
pela compra de energia elétrica das geradoras; os valores de longo prazo referem-se aos montantes de 
energia livre que serão repassados às geradoras (Nota 5). 
 
14 Impostos e contribuições sociais 
 

2004 2003 2002
    
    
ICMS 114.560 93.754 45.163 
Imposto de renda e contribuição social 30.697 42.355 18.913 
PIS e COFINS 47.789 32.730 16.633 
Outros 12.364 7.158 51.800 
    
 205.410 175.997 132.509 
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15 Empréstimos e financiamentos e encargos de dívidas 
 
(a) Moeda estrangeira - composição 
 

2004 2003 2002
(Combinado)

Encargos Principal Encargos Principal Encargos Principal

Curto Longo Curto Longo Curto Curto Longo Curto Curto Longo
prazo prazo prazo prazo prazo prazo prazo prazo prazo prazo

           
Sênior notes 52.431   1.143.935 57.068  1.245.124 69.791  1.522.704 
BNDES  322  19.349 58.269 517 11.847 30.426 179  39.589 
European Invest Bank 126  7.818 20.125 152 8.510 30.416 259 9.636 47.603 
Secretaria do Tesouro Nacional -  
 STN - DMLP 336  2.956 30.791 400 3.218 36.732 551 1.668 48.856 
BBA FMO (*) 194  5.567 3.807 331 5.383 8.124 535 4.410 11.568 
Itaú (*) 950  44.608     579 16.570  
Credit Suisse First Boston S.A. (*) 11  53.088        
BID - Banco Interamericano de  
 Desenvolvimento (*) 1.979   265.440       
Santander (*) 41 37 28.331 29.226       
BBV - Bradesco (*) 805  7.502  88 7.529 6.902 58 15.742  
Bradesco (*)     587 19.839  1.009 24.014  
Unibanco (*) 166 36 7.933 1.986 4.557 16.322    12.727 
Banco Safra - Resolução no. 2.770/00 (*)     121 20.224  110 24.733  
Citibank, N.A. (*) 247  31.401  173 34.178   30.824  
Banco Itaú BBA S.A. – DEG (*) 310  7.786 3.185 576 8.475 11.942 4.735 59.449 24.969 
           
Subtotal 57.918 73 216.339 1.556.764 64.570 135.525 1.369.666 77.806 187.046 1.708.016 
 
(*) Financiamento com proteção cambial por meio de "swap". 
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(b) Moeda nacional - composição 
 

2004 2003 2002
 (Combinado)
 

Encargos Principal Encargos Principal Encargos Principal
 

Curto Longo Curto Longo Curto Curto Longo Curto Curto Longo
prazo prazo prazo prazo prazo prazo prazo prazo prazo prazo

            
ELETROBRÁS 186  10.376 53.459 248  15.956 44.355 253 13.852 55.446 
Citibank S.A. 2.147  110.380  1.886  113.860  7.048 109.623  
Debêntures 681 1.425 5.238 40.925   5.911 45.356  9.324 37.124 
BBVA    46.931     1.066 3.978  
BNDES  947 24.711 74.733 592.868 1.498  103.619 224.382 4.270 99.739 252.544 
Banco Pactual   75.681    90.544    43.059 
Banco Fibra S.A. 54  2.418         
Banco da Amazônia S.A. 706  2.145 12.151   2.765 14.909  323 16.268 
Banco Safra 23  19.828         
BNDES - recomposição tarifária extraordinária 1.723  100.895 295.538 2.350  87.816 407.812 2.837 69.190 416.959 
BNDES - CVA 1.231  84.793 62.425        
Banco do Brasil 277  11.699 26.389 572  400 29.722 573 12.500 30.000 
Bradesco   21.480    1.136   8.700  
Fundação Enersul 203  3.999 13.960 116  2.957 16.707 115 2.003 17.247 
Contas garantidas 233  30.228  904  85.583  1.800 197.259  
Notas promissórias     9.738  180.000     
Outros 292  163 1.289 274  2.750 1.223 514 2.948 4.616 
            
Subtotal 8.703 26.136 554.056 1.145.935 17.586  693.297 784.466 18.476 529.439 873.263 
            
 66.621 26.209 770.395 2.702.699 82.156  828.822 2.154.132 96.282 716.485 2.581.279 
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(c) Moeda estrangeira (BNDES - cesta de moedas; demais, dólares norte-americanos) 
 
(i) Sênior notes - bônus emitidos no exterior pela Escelsa, no total equivalente a US$ 430.958 mil, 

com vencimento único em 2007, com incidência de juros de 10% ao ano, pagos semestralmente. 
 

A EDP - Electricidade de Portugal S.A. detém US$ 357.371 mil dessas notas, equivalente a cerca 
de 83% do total. Em decorrência disso, os principais "covenants", inicialmente existentes, foram 
removidos. 
 

(ii) BNDES - amortizações mensais de principal e encargos, sendo o vencimento final em julho de 
2012. Os encargos consideram UMBNDES ou TJLP, acrescidos de "spread" médio de 3,5%. As 
garantias são contas vinculadas de recebíveis e caução de ações da Enersul. 

 
(iii) European Invest Bank e STN - amortizações semestrais, sendo o vencimento final em abril 

de 2024. Encargos atrelados à LIBOR acrescido de "spread" médio de 5%. As garantias são: 
débito em conta, por recebíveis, pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, parte em 
caução em dinheiro e notas promissórias. 

 
(iv) BBA, BBV, Bradesco e Unibanco - financiamentos com vencimento final em setembro de 2007. 

Encargos entre 7% e 11% ao ano e garantidos por notas promissórias. 
 
(v) Citibank, N.A. - financiamento repactuado em outubro de 2004 para vencimento final em abril 

de 2005, com juros de 4,49% ao ano, garantido por notas promissórias. 
 
(vi) Banco Itaú BBA S.A - financiamento tomado pela Bandeirante, com vencimentos semestrais de 

principal e encargos, sendo o final a ocorrer em março de 2006, com juros de 9,5% ao ano, 
garantido com notas promissórias e que estabelece ainda "covenants", integralmente atendidos, 
cujo descumprimento resultaria em aumento da taxa de juros e antecipação do vencimento do 
contrato. 

 
(vii) Credit Suisse First Boston S.A. - Resolução no. 2.770/00 - financiamento tomado pela 

Bandeirante, composto por dois contratos, ambos firmados em 9 de março de 2004, no valor 
total de US$ 36 milhões, sendo: (a) contrato de US$ 20 milhões, com principal e juros a vencer 
em 28 de dezembro de 2005, remunerado com juros de 2,5% ao ano; e (b) contrato de US$ 16 
milhões, remunerado com juros de 2,5% ao ano, liquidado em 9 de junho de 2004. Os contratos 
são garantidos por notas promissórias.  

 
(viii)  BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento - contrato de financiamento externo firmado 

pela Bandeirante, com participação de consórcio de bancos brasileiros, portugueses e espanhóis, 
firmado em 5 de março de 2004, no montante de US$ 100 milhões, integralmente liberado em 
2004, com carência de dois anos para início de pagamento do principal e com vencimento final 
em até oito anos. Em 2004, foram liberados os seguintes valores: 

 

• Tranche "a" - US$ 38,9 milhões, com o principal vencível trimestralmente no período de 15 de 
maio de 2006 a 15 de fevereiro de 2012, remunerado por juros calculados pela taxa LIBOR 
acrescida de 4,375% ao ano, vencíveis trimestralmente a partir de 15 de maio de 2004. 

 

• Tranche "b" - US$ 61,1 milhões, com o principal vencível trimestralmente no período de 15 de 
maio de 2006 a 15 de fevereiro de 2009, remunerado por juros calculados pela taxa LIBOR 
acrescida de 4% ao ano, vencíveis trimestralmente a partir de 15 de maio de 2004. 
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Esse financiamento é destinado a projetos de investimento, com garantia nos recebíveis da 
Bandeirante pelo fornecimento de energia elétrica, com estabelecimento de "covenants", 
integralmente atendidos até o momento, cujo descumprimento poderia resultar, parcial ou 
integralmente, em até a antecipação do vencimento do contrato.  

 
(ix) Banco Santander Brasil S.A. - Resolução no. 2.770/00 - contrato de US$ 11 milhões, tomado 

pela Bandeirante, firmado em 20 de dezembro de 2004, com juros de 4,15% ao ano e garantido 
com nota promissória, com vencimento de principal e encargos em uma única parcela em 11 de 
dezembro de 2006.  

 

(x) Banco Santander Brasil S.A. - Resolução no. 2.770/00 - contrato de US$ 10,2 milhões, tomado 
pela Enersul, firmado em dezembro de 2004, com juros flutuante de 2,4% a 4,05% ao ano, com 
vencimento de principal e encargos em uma única parcela em dezembro de 2005. 

 
(d) Moeda nacional 
 
(i) ELETROBRÁS - financiamentos com amortizações mensais, com taxas de juros médias de 7% 

ao ano, vencimento final em maio de 2022, tendo como garantia contas vinculadas de recebíveis. 
 
(ii) BNDES - encargos vinculados a TJLP acrescidos de "spread" médio de 4%, tendo como 

garantias contas vinculadas de recebíveis. 
 
(iii) Citibank S.A. - durante o exercício de 2003 esse financiamento foi transferido da Fafen para a 

EDP - Energias do Brasil. Em novembro de 2004 teve seu vencimento repactuado para maio 
de 2005. Sobre o principal incide encargo financeiro de 107,5% do CDI. 

 
(iv) Debêntures - séries de debêntures emitidas pela Investco durante os anos de 2002 e de 2003, tendo as 

seguintes principais características: (i) emissão de 2002 - encargos calculados com base na variação do 
IGP-M, acrescido de juros de 12,8% ao ano, vencimento em novembro de 2011 (durante 2002 os 
encargos até então calculados, foram capitalizados ao principal e estão sendo amortizados em parcelas 
mensais a partir de novembro de 2003, até 2011); (ii) emissão de 2003 - conversíveis em ações 
preferenciais, com vencimento para novembro de 2011, juros de TJLP acrescido de "spread" de 4% ao 
ano. As duas séries possuem fiança dos acionistas como garantia.  

 
(v) BNDES - recomposição tarifária extraordinária - contratos firmados em 2002, em consonância 

com o Acordo Geral do Setor Elétrico e Lei no. 10.438/02. Sobre o valor do principal incide 
juros à taxa de 1% ao ano, acima da taxa média ajustada da SELIC, ambos pagos mensalmente 
a partir de março de 2002 e com vencimento final em junho de 2007, com garantia em conta 
bancária através de vinculação de parte do faturamento mensal. 

 
(vi) BNDES - CVA - contratos firmados em consonância com o Programa Emergencial e Excepcional de 

Apoio às concessionárias de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica conforme Lei no. 
10.762/03. Destina-se a suprir a insuficiência de recursos decorrente do adiamento da aplicação dos 
mecanismos de compensação das variações dos itens da Parcela A, para os reajustes e revisões tarifárias 
anuais, referentes ao período compreendido entre 8 de abril de 2003 e 7 de abril de 2004. 

 
(vii) Contas garantidas - referem-se a empréstimos obtidos junto a diversas instituições financeiras 

nacionais, para cobertura do fluxo de caixa operacional, com taxa de juros média de 108% do 
CDI, garantidos por notas promissórias. 
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(e) Programa de amortização do principal e juros de longo prazo 
 

2004

Moeda Moeda
nacional estrangeira Total

    

2006 327.834 107.341 435.175 
2007 203.420 1.265.508 1.468.928 
2008 110.794 86.140 196.934 
2009 81.747 34.406 116.153 
2010 78.718 20.268 98.986 
2011 88.361 19.820 108.181 
2012 64.410 6.098 70.508 
Após 2013 216.787 17.256 234.043 
    

 1.172.071 1.556.837 2.728.908 

 
16 Provisões para contingências (curto e longo prazos) 
 

 2004 2003 2002
     
     

 Provisão  Depósitos Provisão Depósitos Provisão  Depósitos
 para  judiciais/ para judiciais/ para  judiciais/
 contingências  consignação contingências consignação contingências  consignação

         

Trabalhistas 31.489  23.745 32.798 17.241 24.770  13.500 
Cíveis 52.204  18.507 47.236 18.015 52.349  8.759 
Fiscais 228.577  140.166 201.637 111.267 189.622  82.812 
Outros 9.801  3.760  6.303    
         

 322.071  186.178 281.671 152.826 266.741  105.071 

 
(a) Trabalhistas - referem-se a ações ajuizadas substancialmente contra a Bandeirante, Escelsa e Enersul, 

questionando, entre outros, pagamentos de horas extras, adicionais de periculosidade e reintegração. 
 
(b) Cíveis - referem-se a pedido de restituição dos valores pagos a título de majoração tarifária em 

decorrência da aplicação das Portarias DNAEE no. 38/86 e no. 45/86 - Plano Cruzado, que 
vigoraram de março a novembro daquele ano. 

 
(c) Fiscais - referem-se basicamente a: 
 
• COFINS - a Bandeirante questiona judicialmente as alterações na COFINS advindas da Lei no. 9.718/98. 

Em 1o. de julho de 1999, obteve liminar possibilitando o recolhimento desse tributo, até o mês de 
dezembro de 1999, na forma da legislação anterior, ou seja, 2% sobre o faturamento, com efeitos 
retroativos a 1o. de fevereiro de 1999. Porém, atendendo às normas contábeis, o diferencial de base e 
adicional de 1% é contabilizado até o desfecho da decisão judicial. 

 
• FINSOCIAL - a Escelsa possui processo administrativo, protocolado junto à Receita Federal, em que 

solicita a compensação dos valores recolhidos a maior a título de FINSOCIAL, face a 
inconstitucionalidade dos Decretos-lei nos. 2.445/88 e 2.499/88. 

 
• A Companhia e suas controladas são parte em outros processos judiciais ainda em andamento, de 

naturezas administrativa, fiscal, trabalhista e cível, advindos no transcurso normal de suas operações, 
cujas materializações, na avaliação dos consultores jurídicos, são possíveis ou remotas, não 
requerendo provisionamento, visto que são provisionadas apenas as causas com chances de perdas 
consideradas prováveis. 
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17 Benefícios pós-emprego 
 

 2004 2003 2002
  
  
 Curto Longo Curto Longo Curto Longo
 prazo prazo prazo prazo prazo prazo

        
Bandeirante 12.451 92.569 14.062 91.614 7.150  98.315 
Escelsa 7.439 33.824 7.599 30.253 5.565  28.212 
        
 19.890 126.393 21.661 121.867 12.715  126.527 

 
(a) Bandeirante Energia S.A. 
 
Plano de Benefício Suplementar Proporcional Saldado - BSPS - corresponde aos benefícios proporcionais 
dos funcionários da Bandeirante, calculados com base no tempo de serviço até março de 1998. Os 
valores de R$ 105.020, R$ 105.676 e R$ 105.465, apurados em 31 de dezembro de 2004, 2003 e 2002, 
respectivamente, de acordo com a deliberação CVM no. 371/00, corresponde à parcela de benefícios 
excedente aos ativos do plano. O déficit será liquidado em 240 meses, contados a partir de setembro de 
1997, com base em percentual sobre a folha de salários, podendo ser revisado semestralmente para 
assegurar a liquidação do saldo no período acima. O percentual de contribuição atual é de 25,61% e, o 
para o primeiro semestre de 2005, é de 26,53%.  
 
Cálculo do ativo líquido relativo aos planos previdenciários do tipo benefício definido da Fundação 
CESP (PSAP/BANDEIRANTE) patrocinado pela Companhia: 
 

2004 2003 2002
    
Valor presente da obrigação atuarial (257.279) (220.560) (189.680) 
Valor justo dos ativos do Plano 152.259 114.884 84.215 
    
Valor da obrigação da atuarial líquida dos ativos (105.020) (105.676) (105.465) 

 
Premissas atuarias utilizadas 
 

2004 2003 2002
       
Econômicas       
 Taxa de desconto - % a.a. 10,76 10,24 10,24 
 Taxa de retorno esperado dos ativos - % a.a. 10,76 10,24 10,24 
 Crescimentos salariais futuros - % a.a. 7,12 7,12 7,12 
 Crescimento de benefícios da previdência    
  social - % a.a. 4,0 4,0 4,0 
 Fator de capacidade - benefícios - % a.a. 98 98 98 
    
Demográficas    
 Tábua de mortalidade GAM - 83 AT-49 AT-49 
    
 Tábua de mortalidade de inválidos IAPB -65 IAPB -55 IAPB -45 
  Tábua de entrada em invalidez Light médio Light médio Light médio 
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(b) Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - Escelsa  
 

2004 2003 2002
    
Valor presente das obrigações atuariais total ou parcial (105.310) (87.234) (80.465) 
Valor justo dos ativos 154.597 130.910 108.634 
Subtotal 49.287 43.676 28.169 
Valor das perdas atuariais (10.410) (12.232) (90) 
    
Ativo não reconhecido no balanço 38.877 31.444 28.079 

    
Valor presente das obrigações atuariais totalmente    
 Descoberta (61.647) (53.575) (47.337) 
Valor líquido das perdas não reconhecidas 23.844 19.751 17.083 
    
Passivo reconhecido no balanço (37.803) (33.824) (30.254) 

 
A Escelsa também efetuou cálculo com base na Deliberação CVM no. 371, em função da companhia ser 
patrocinadora da Fundação Escelsos, onde contribui com parcela mensal proporcional à contribuição 
realizada pelos participantes, sendo o percentual máximo de contribuição da companhia limitado a 7% 
da folha de salários dos empregados, tendo, no ano de 2004, contribuído com R$ 3.019 (2003, com 
R$ 2.690 e 2002, com R$ 2.529). A Escelsa, entretanto, em função de ter apurado, através de 
contratação de atuário independente, valor justo dos ativos maior que o valor presente das obrigações 
atuariais, não necessitou registrar passivo atuarial. Conservadoramente, optou por não registrar o ativo 
apurado de R$ 38.877 em 2004, R$ 31.444 em 2003, e R$ 28.079 em 2002, por não estar assegurada 
da efetiva redução das contribuições da patrocinadora ou que será reembolsada no futuro. 
 
Premissas atuariais utilizadas: 
 

Taxas nominais

2004 2003 2002
       
Econômicas       
 Taxa de desconto 10,76 10,76 11,30 
 Taxa de retorno esperado dos ativos 12,82 12,82 11,30 
 Crescimentos salariais futuros 6,08 6,08 6,58 
 Crescimento de benefícios da Previdência Social 4,0 4,0 5,0 
 Crescimento de custos médicos 8,16 8,16 9,20 
 Inflação 4,0 4,0 5,0 
 Fator de capacidade – salários 100 100 100 
 Fator de capacidade – benefícios 98 98 98 
  
Demográficas  
 Tábua de mortalidade GAM - 83 GAM 71 Mod GAM 71 Mod 
 Tábua de mortalidade de inválidos IAPB -65 RRB 1994 RRB 1994 
 Tábua de entrada em invalidez Light médio RRB 1994 RRB 1994 
 Tábua de rotatividade Exp. em empresas Exp. de atuários Exp. de atuários 
 

H-39



EDP - Energias do Brasil S.A. e suas controladas 
 

Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras consolidadas e combinadas  
em 31 de dezembro de 2004, de 2003 e de 2002 
Em milhares de reais (exceto quando indicado) 
 

 

 
(c) Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. - Enersul 
 

2004 2003  2002
    

Valor presente das obrigações atuariais total ou    
 parcialmente cobertas (57.252) (53.412) (51.875) 
Valor justo dos ativos 98.941  85.885  68.728  
    

Subtotal 41.689  32.473  16.853  
    

Valor das perdas atuariais (22.242) (16.428) (881) 
    

Ativo não reconhecido no balanço 19.447  16.045  15.972  
    

Ativo no início do exercício 16.045 15.972 15.482 
 Receitas no período 4.769 1.449 845 
 Contribuições reais da empresa no período 19 20 76 
 Transferência para o fundo patronal para    
  o plano II (1.386) (1.396) (431) 
    

Ativo no fim do exercício 19.447 16.045 15.972 

 
Premissas atuariais utilizadas: 
 

Taxas nominais

2004 2003 2002
       

Econômicas       
 Taxa de desconto - % a.a. 10,76 10,76 11,30  
 Taxa de retorno esperado dos ativos - % a.a. 12,81 11,96 11,30  
 Crescimentos salariais futuros - % a.a. 6,08 6,08 8,15  
 Crescimento dos benefícios da previdência  
  social - % a.a. 4,00 4,00 5,00  
 Crescimento dos custos médicos - % a.a. 4,00 4,00  
 Inflação - % a.a. 4,00 4,00 4,00  
 Fator de capacidade - salários - % 100 100 100 
 Fator de capacidade - benefícios - % 98 98 98 
  

Demográficas  
 Tábua de mortalidade AT - 2000 GAM - 71 modificada GAM - 71 modificada 
 Tábua de mortalidade de inválidos MI8 5M RRB 1944 RRB 1944 
 Tábua de entrada em invalidez TASA - 1927 RRB 1944 RRB 1944 
 Tábua de rotatividade Não utilizada Experiência de atuários Experiência de atuários 

 
Na controlada Enersul foi adotada idêntica providência do não reconhecimento do superávit no valor de 
R$ 19.447 em 2004, R$ 16.045 em 2003 e R$ 15.972 em 2002. 
 
18 Capital social 
 
(a) Composição acionária 
 
O capital social subscrito é representado por 1.461.301.140 ações ordinárias nominativas, sendo que 
desse total 1.432.783.936 encontram-se integralizadas (1.413.116.899 ações em 2003). 
 

2004 2003 2002
    

Balwerk - Consultadoria Econômica e Participações,     
 Sociedade Unipessoal Lda. (100% da EDP S.A.) 663.521.204 663.521.204 663.521.199 
EDP - Energias de Portugal, S.A. (EDP S.A.) 667.459.859 647.792.822 590.854.160 
Electricidade de Portugal Internacional, SGPS, S.A. 92.334.445 92.334.445 51.283.781 
Calibre Holdings - Inc. 8.577.938 8.577.938  
EDP - Gestão da Produção de Energia S.A. 890.486 890.486  
Pessoas físicas 4 4 10 
    

Capital social integralizado 1.432.783.936 1.413.116.899 1.305.659.150 

 
Em fevereiro de 2004, houve um aumento de R$ 20.000, efetuado pela EDP Energias de Portugal S.A. 
elevando assim o capital integralizado para R$ 1.323.841. 
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(b) Reestruturação societária de 2003 
 
Por ocasião da reestruturação societária do Grupo EDP no Brasil ocorrida durante o exercício de 2003, 
conforme mencionado na Nota 2, houve um aumento de capital na EDP - Energias do Brasil de 
R$ 53.517, como descrito abaixo: 
 

Electricidade de Portugal Internacional, SGPS, S.A. 43.903 
EDP - Gestão da Produção de Energia S.A. 8.701 
Calibre Holdings Inc. 913 
  

 53.517 

 
Ademais, ocorreu também aumento de capital objetivando investimentos internos, da EDP - Energias de 
Portugal, S.A. de R$ 51.000, o que somado ao aumento acima monta em R$ 104.517 o aumento total 
de capital em 2003. 
 
(c) Direito das ações 
 
Do lucro líquido do exercício, depois de serem deduzidos os prejuízos acumulados, serão destinados, 
sucessivamente e nesta ordem: 
 
(i) 5% para reserva legal, até atingir 20% do capital social. 
 
(ii) A importância destinada à formação de reservas para contingências na forma prevista no artigo 

195 da Lei no. 6.404/76. 
 
(iii) A importância destinada à reserva de lucros a realizar na forma prevista do artigo 197 da 

Lei no. 6.404/76. 
 
(iv) 25%, no mínimo, do lucro líquido ajustado pelas deduções mencionadas, a título de dividendos 

aos acionistas. 
 
(v) O saldo terá a destinação que for determinada por Assembléia geral, observadas as disposições 

legais pertinentes. 
 

• Os dividendos previstos não serão obrigatórios no exercício social em que a diretoria informar à 
Assembléia geral ser incompatível com a situação financeira da Companhia. 

 
• A Assembléia Geral Ordinária - AGO poderá, desde que não haja oposição de qualquer acionista, 

deliberar a distribuição de dividendo inferior ao previsto ou a retenção de todo o lucro. 
 

• Neste exercício, a Administração propôs a não-distribuição de dividendos a fim de manter a 
companhia capitalizada para fazer face a seus compromissos financeiros e investimentos. 
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EDP - Energias do Brasil S.A. e suas controladas 
 

Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras consolidadas e combinadas  
em 31 de dezembro de 2004, de 2003 e de 2002 
Em milhares de reais (exceto quando indicado) 
 

 

 

19 Receita operacional 
 

2004 2003 2002
(Combinado) (Combinado)

Número de Milhares Número de Milhares Número de Milhares
consumidores MWH de reais consumidores MWH de reais consumidores MWH de reais

(Não auditado ) (Não auditado ) (Não auditado ) (Não auditado ) (Não auditado ) (Não auditado )
          

Fornecimento          
 Residencial 2.464.754 4.386.340 1.623.712 2.401.495 4.199.745 1.375.154 2.360.063 3.410.674 913.593 
 Industrial  23.447 7.432.812 1.398.302 23.709 8.625.689 1.340.666 24.409 8.573.244 1.125.751 
 Comércio, serviços e outras  
  atividades 224.164 2.594.813 820.191 219.994 2.481.268 696.207 217.263 2.017.597 472.906 
 Rural 158.665 739.401 137.903 152.577 760.638 122.588 144.943 468.340 64.475 
 Outros 24.524 1.821.896 392.068 23.437 1.843.678 339.322 22.820 1.400.548 266.786 
 Fornecimento não faturado   28.425   70.492   40.741 
 Fornecimento não faturado -  
  baixa renda   12.090   31.483   18.718 
 Parcelamento da revisão  
  tarifária ordinária   31.113   45.447    
 Devolução tarifária   (32.613)       
 Diferença do reposicionamento 
  tarifário provisório   (64.678)       
 Realinhamento tarifário   3.819       
 Ativo regulatório      14.044   18.511 
 Redução de receita -  
  baixa renda      (1.134)    
Comercialização -           
 FAFEN e ENERTRADE   111.262   102.799   43.701 
          

 2.895.554 16.975.262 4.461.594 2.821.211 17.911.018 4.137.068 2.769.499 15.870.403 2.965.182 
          
          

Suprimento          
 Convencional 4 316.764 30.713 5 348.446 30.943 5 222.463 15.026 
 Curto prazo   826   (442)   117.105 
 Outros   59.184   64.088   19.341 
          

 4 316.764 90.723 5 348.446 94.589 5 222.463 151.472 
          

ECE e EAEEE          
Outras receitas operacionais           
 Disponibilidades da          
  rede elétrica   272.475   93.583   29.306 
 Energia de curto prazo   659   13.992    
 Energia livre   15.762   (3.947)   (10.884) 
 Serviços taxados e outros   71.081   79.621   54.732 
          

   359.977   183.249   73.154 
          

 2.895.558 17.288.026 4.912.294 2.821.216 18.259.464 4.414.906 2.769.504 16.092.865 3.189.808 

 
As informações acima relacionadas de 2002 foram proporcionalmente consolidadas, como descrito na Nota 3(b). 
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20 Despesas gerais e administrativas 
 

2004 2003 2002
    
    

Pessoal e administradores 107.637 83.082 56.031 
Entidade de previdência privada 1.556 1.349 620 
Material 12.891 11.865 8.079 
Serviços de terceiros 84.108 63.422 48.408 
Outros 59.643 79.959 45.691 
    

 265.835 239.677 158.829 

 
21 Resultado não operacional 
 

2004 2003 2002
    
    

Receita não operacional    
 Ganhos na desativação de bens e direitos 7.852 2.497 3.693 
 Tributos e contribuições sobre receitas não  
  operacionais 3.682 23.925  
 Outras (9) (13) 4.842 
    

 11.525 26.409 8.535 
    

Despesa não operacional     
 Perdas na desativação de bens e direitos (23.428) (29.845) (3.791) 
 Atividades não vinculadas concessão SPEE  (100)  
 Transferências para atividades   (43.217)  
 Provisão para realização de ativos  (229.128) (71.768) 
 Outras (19.656) (22) (4.498) 
    

 (43.084) (302.312) (80.057) 
    

Resultado não operacional (31.559) (275.903) (71.522) 

 
22 Resultado financeiro 
 

2004 2003 2002
    
    

Renda de aplicações financeiras 52.936 64.534 48.234 
Variação monetária e acréscimo moratório - energia vendida 37.080 (43.170) 67.218 
SELIC ativo regulatório 176.464 209.222 79.860 
Variação monetária e acréscimo moratório - tributos recuperáveis 5.946 25.815 332 
Variação cambial de empréstimos e financiamentos 8.741 13.746 12.517 
Operações de proteção cambial ("hedge") 2.676 (1.757) 11.592 
PIS e COFINS sobre receitas financeiras (13.849) (12.301) (8.565) 
Crédito PIS e COFINS não cumulativo 1.309   
Outras 44.493 63.396 74.318 
    

Receitas financeiras 315.796 319.484 285.506 
    

Variação monetária e acréscimo moratório - energia comprada 237 (7.768) (27.713) 
Variação monetária de empréstimos e financiamentos (7.049) (8.057) 14.719 
Variação cambial de empréstimos e financiamentos 108.715 294.840 (276.207) 
Encargos da dívida (385.210) (447.479) (263.453) 
CPMF (25.685) (21.649) (19.638) 
Operações de proteção cambial ("hedge") (100.062) (63.923) (42.526) 
(-) Crédito COFINS sobre despesas financeiras 7.177 3.068 514 
Diversos (51.385) 74.096 (89) 
Variação monetária e acréscimo moratório - judiciais (25.367) (38.105) (5.908) 
Outras (56.409) (58.567) (58.810) 
    

Despesas financeiras (535.037) (273.544) (679.112) 
    

Resultado financeiro (219.240) 45.941 (393.606) 
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23 Imposto de renda e contribuição social 
 

2004 2003 2002
    
Lucro líquido antes do imposto de renda e    
 da contribuição social 288.226 126.728 (291.366) 
Adições    
 Provisão para imparidade 54.062 263.920 77.291 
 Provisão devedores duvidosos 19.751 6.125 40.047 
 Provisão para contingências 40.400 14.930 66.191 
 Outros 203.944 55.739 32.531 
    
Compensação de prejuízo fiscal e base negativa (110.602) (32.179) (15.868) 
    
Subtotal 495.781 435.262 (91.174) 
    
Alíquota - % 34 34 34 
    
Incentivos fiscais (1.822) (424) (132) 
    
Imposto de renda e contribuição diferidos 160.666 (27.150) 11.073 
    
Efeito no resultado (9.722) (175.563) 41.940 

 
24 Seguros 
 
Os contratos de seguros são estabelecidos com cobertura determinada por orientação de especialistas, levando 
em conta a natureza e o grau de risco, por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais perdas 
significativas sobre seus ativos e/ou responsabilidades da controladora e suas controladas. 
 
25 Instrumentos financeiros 
 
(a) Considerações gerais 
 
A utilização de instrumentos e operações envolvendo taxas de juros tem por objetivo a proteção do resultado 
das operações ativas e passivas da controladora e das empresas consolidadas. As operações são realizadas por 
intermédio das áreas financeiras de acordo com a estratégia aprovada pelas diretorias. As administrações 
avaliam que os riscos são mínimos, pois não existem concentração e as operações são realizadas com bancos de 
reconhecida solidez e dentro de limites aprovados. 
 
(b) Valor de mercado dos instrumentos financeiros 
 
Os valores de mercado dos principais instrumentos financeiros das empresas controladas aproximam-se 
dos valores contábeis, destacando-se os empréstimos e financiamentos. 
 
Os valores de mercado, quando aplicável, foram calculados conforme o valor presente desses 
instrumentos financeiros, considerando a taxa de juros praticada pelo mercado para operações de riscos 
e operações similares e não apresentam diferenças relevantes em relação aos valores contábeis. 
 
(c) Risco de crédito 
 
Outro instrumento financeiro capaz de expor, principalmente, as empresas controladas Bandeirante, 
Escelsa e Enersul, ao risco de crédito é representado por contas a receber, que no entanto é atenuado 
pela venda a uma base de clientes pulverizada, bem como pela realização periódica de análises 
de créditos. 
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(d) Operações de "hedge" 
 
A Bandeirante, com o intuito de eliminar a exposição de todas as suas dívidas em dólar às oscilações da 
taxa de câmbio, possui em 31 de dezembro de 2004 as seguintes operações de "hedge": 
 
• Banco Itaú BBA S.A. - troca de variação cambial mais juros de 9,5% ao ano, da dívida junto à mesma 

instituição (Nota 11.1), por variação do CDI mais 1,75% ao ano. A diferença entre os índices 
encontra-se registrada no passivo circulante e passivo exigível a longo prazo no valor de R$ 2.091 e 
R$ 822, respectivamente. 

 
• Banco Santander Brasil S.A. - troca de variação cambial mais juros de 4,15% ao ano, da dívida junto 

à mesma instituição (Nota 11.4), por variação de 108% do CDI, com vencimento para 11 de 
dezembro de 2006. A diferença entre os índices encontra-se registrada no passivo exigível a longo 
prazo no valor de R$ 926. 

 
• Credit Suisse First Boston S.A. - troca de variação cambial mais juros de 2,5% ao ano, da dívida 

junto á mesma instituição (Nota 11.2), por variação de 103,5% do CDI, com vencimento em 28 de 
dezembro de 2005. A diferença entre os índices encontra-se registrada no passivo circulante no valor 
de R$ 976. 

 
• BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento - Para cada parcela liberada do financiamento junto 

ao BID - Tranche "a" e Consórcio de Bancos - Tranche "b" (Nota 11.3), no montante de US$ 100 
milhões, foram contratadas junto ao Banco Citibank S.A. e Banco J.P. Morgan S.A. operações para 
troca dos encargos originais do financiamento, por remunerações baseadas no intervalo de 114,95% 
a 123,29% do CDI. O montante correspondente a diferença entre os índices encontra-se registrado 
no passivo circulante e passivo exigível a longo prazo, nos valores de R$ 3.080 e R$ 43.107, 
respectivamente.  

 
Os empréstimos e financiamentos contratados pela Escelsa e Enersul, foram captados a taxas e encargos 
usualmente praticados nos mercados nacional e internacional, para funding de investimentos no setor de 
energia elétrica nas suas áreas de concessão do serviço público de energia elétrica. A controlada Magistra 
apresenta a consolidação de passivos financeiros em moeda estrangeira (US$) de suas controladas 
Enersul e Cesa. Para que fossem reduzidos o risco de taxa de câmbio e taxa de juros, para uma parte 
dessas obrigações, foram celebrados contratos de direitos de troca de resultados financeiros ("swap"), 
com troca de índices.  
 
A EDP - Energias do Brasil possui financiamento com o Citibank, N.A.em dólares, com juros de 4,49% 
ao ano, garantido por notas promissórias e cláusula de "swap" de 112,5% do CDI. 
 
(e) Risco nos negócios 
 
Por atuarem em segmento de mercado altamente regulamentado, as empresas do grupo têm a condução 
de seus negócios sujeita a variáveis como oferta e demanda, preços de comercialização, rígido controle de 
repasse de custos e, ainda, escassez de crédito específico e apropriado às necessidades do setor, em 
termos de custo e prazo. 
 
A administração das empresas monitora cuidadosamente essas variáveis e na iminência de desvios em 
relação à recuperação projetada dos investimentos efetuados, são adotadas as medidas apropriadas para 
retomada da rentabilidade, mediante estratégias previamente definidas. 
 
Quando necessário são constituídas as devidas provisões para imparidade de ativos, levando em 
consideração as mudanças de circunstâncias de planos de negócios e as taxas de retorno esperadas. 
Também no caso de desequilíbrio financeiro nas empresas que as levem a passivo a descoberto, são 
constituídas as provisões respectivas. 
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26 Eventos subseqüentes 
 
Em 7 de abril de 2005, foram realizadas Reuniões dos Conselhos de Administração da EDP - Energias 
do Brasil S.A. e de suas controladas, por meio das quais foi aprovada celebração, pelas Diretorias das 
Companhias envolvidas, do Instrumento de Justificação e Protocolo de Cisão Parcial e de Incorporação 
de Sociedades e de Ações (o "Protocolo"). 
 
O Protocolo tem por objeto consubstanciar as justificativas, os termos e condições de reorganização 
societária a ser proposta às Assembléias Gerais das Companhias, em decorrência da qual a estrutura do 
grupo integrado pelas Companhias envolvidas será simplificada, a EDP - Energias do Brasil S.A. 
("Energias do Brasil") passará a ter seus valores mobiliários negociados em bolsa de valores e em cujo 
capital participarão diretamente os atuais acionistas não controladores da Iven S.A. ("Iven"), 
Bandeirante Energia S.A. ("Bandeirante"), Espírito Santo Centrais Elétricas - Escelsa ("Escelsa") e 
Empresa Energética do Mato Grosso do Sul - Enersul ("Enersul") (a "Reorganização"). 
 
Atualmente, a estrutura societária do grupo e a composição acionária das Companhias é resumidamente 
a seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Reorganização proposta englobará as seguintes operações: 
 
(i) Cisão parcial da Magistra Participações S.A. ("Magistra"), com incorporação pela Enersul do 

acervo cindido, o qual será representado por elementos ativos (participação detida pela Magistra 
no capital da Enersul e pelo ágio registrado quando da aquisição da aludida participação) e por 
itens em valores correspondentes do patrimônio líquido; 

 
(ii) Incorporação da Iven pela Energias do Brasil; 
 
(iii) Cisão parcial da Energias do Brasil, com incorporação pela Escelsa do acervo cindido, o qual 

será representado pelo ativo diferido decorrente do ágio registrado em relação ao investimento 
detido na Iven e provisão em valor equivalente a 100% do valor do ágio, bem como por 
R$ 1.000,00 (um mil reais) da conta capital e caixa equivalente; 

 
(iv) Incorporação pela Escelsa das ações da sua então controlada Enersul; e 
 
(v) Incorporação, pela Energias do Brasil, das ações de suas então controladas Escelsa e Bandeirante. 

Bandeirante

Mercado 

Iven 

Energias do 
Brasil 

Enersul 

Escelsa

 
Mercado 

 
Mercado Magistra 

97,75% do capital votante 
96,50% do capital total 

87,86% do capital votante 
65,20% do capital total 

100% do capital votante 
100% do capital total 

69,55% do capital votante 
23,98% do capital total 

52,3% do capital votante 
52,3% do capital total 

GTD 
Participações 25% do capital votante 

25% do capital total 

22,7% do capital votante 
22,7% do capital total 
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A Reorganização proposta se justifica pelas razões expostas a seguir: (a) possibilitará a concentração e 
aumento da liquidez das ações no mercado de capitais; (b) resultará na simplificação da estrutura 
acionária do grupo e redução de custos; (c) possibilitará o aproveitamento fiscal do ágio pela Enersul; (d) 
possibilitará o aproveitamento fiscal do ágio pela Escelsa; (e) constitui ato preparatório com vistas ao 
atendimento de determinação legal aplicável ao setor elétrico (desverticalização). 
 
As operações que constituem a Reorganização serão objeto de deliberação das Assembléias Gerais 
Extraordinárias das Companhias envolvidas, a se realizarem em 29 de abril de 2005, conforme 
convocação efetuada pelos respectivos Conselhos de Administração. 
 
Aprovada a Reorganização pelas Assembléias Gerais Extraordinárias das Companhias envolvidas, nos 
termos do Protocolo, considerando a hipótese de não haver retirada de acionistas, a estrutura societária 
do grupo e a composição acionária das Companhias envolvidas será resumidamente a seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A descrição completa da reorganização encontra-se disponível no Fato Relevante publicado pelas 
Companhias envolvidas no Jornal Valor Econômico em 8 de abril de 2005. 
 
 
 

*          *          * 
 

Escelsa 

Energias do 
Brasil 

Magistra Enersul 

Bandeirante 

EDP Portugal Mercado 

100% do capital votante 
100% do capital total 

100% do capital votante 
100% do capital total 

100% do capital votante 
100% do capital total 

69,3% do capital votante 
69,3% do capital total 

11,6% do capital votante 
11,6% do capital total 

100% do capital votante 
100% do capital total 

Electrica Pilmaiquen  
e Wisteria Holdings GTD 

Participações 

9,2% do capital votante 
9,2% do capital total 

9,9% do capital votante 
9,9% do capital total 
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ANEXO I 

• Demonstrações Financeiras Pro Forma da Energias do Brasil, relativas ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2004. 
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Demonstração do resultado pro forma em 31 de Dezembro de 2004

Troca de ações
de acionistas

Atual minoritários Ajustado
Receita operacional

Fornecimento de energia elétrica 4.461.594               4.461.594               
Suprimento de energia elétrica 90.723                    90.723                    
Outras receitas operacionais 359.977                  359.977                  

4.912.294               -                         4.912.294               
Dedução da receita operacional

Quota para reserva global de reversão (45.187)                  (45.187)                  
Impostos e contribuições sobre a receita (1.164.415)             (1.164.415)             

(1.209.602)             -                         (1.209.602)             
Receita operacional líquida 3.702.692               -                         3.702.692               
Custo do serviço de energia elétrica

Energia elétrica comprada para revenda (1.545.467)             (1.545.467)             
Energia livre (15.187)                  (15.187)                  
Encargos de uso de rede elétrica (421.225)                (421.225)                

(1.981.879)             -                         (1.981.879)             
Custo da operação

Pessoal (142.503)                (142.503)                
Materiais e serviços de terceiros (118.988)                (118.988)                
Depreciações e amortizações (185.218)                (185.218)                
Subvenção - CCC e CDE (273.090)                (273.090)                
Outros custos de operação (76.355)                  (76.355)                  

(796.154)                -                         (796.154)                
(2.778.033)             -                         (2.778.033)             

Custo do serviço prestado a terceiros (4.057)                    (4.057)                    
Lucro operacional bruto 920.602                  -                         920.602                  
Despesas operacionais

Com vendas (49.170)                  (49.170)                  
Gerais e administrativas (265.835)                (265.835)                
Depreciações e amortizações (41.196)                  (41.196)                  
Outras despesas operacionais, líquidas (15.530)                  (15.530)                  

(371.731)                -                         (371.731)                
Resultado do serviço 548.871                  -                         548.871                  
Resultado das participações societárias (9.846)                    (9.846)                    
Resultado financeiro líquido (219.240)                (219.240)                
Lucro operacional 319.785                  -                         319.785                  
Resultado não operacional

Receitas não operacionais 11.525                    11.525                    
Despesas não operacionais (43.084)                  (43.084)                  

(31.559)                  -                         (31.559)                  
Lucro (prejuízo) antes do imposto de

renda e da contibuição social 288.226                  -                         288.226                  
Imposto de renda e contribuição
   social correntes e diferidos (9.722)                    (9.722)                    

Lucro (prejuízo) antes da participação
dos minoritários 278.504                  -                         278.504                  

Participação dos minoritários (171.629)                171.262                  (367)                       
Lucro líquido (prejuízo) 106.875                171.262                278.137                  

Nota: Ajuste efetuado refere-se à eliminação do saldo da participação dos minoritários em Escelsa, Enersul e Bandeirante relecionadas 
com troca de ações e respectivo aumento  de capital social de EDP Brasil.
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ANEXO J 

• Informações Trimestrais da Energias do Brasil, relativas ao trimestre encerrado em 31 de 
março de 2005. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

Legislação Societária
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

O  REGISTRO  NA  CVM  NÃO  IMPLICA  QUALQUER   APRECIAÇÃO  SOBRE  A   COMPANHIA ,  SENDO   OS   SEUS
ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.

35300179731

4 - NIRE

Data-Base - 31/03/2005

José Luiz Ribeiro de Carvalho

KPMG Auditores Independentes 00418-9

007.769.948-32

01.03 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)

Antônio José Sellare

Rua Bandeira Paulista, nº 530 14º Parte

04532-001 São Paulo SP

Chácara Itaim

  11 2185-5900 2185-5900 2185-5900

  11 2185-5975 2185-5975 2185-5975

01.04 - REFERÊNCIA / AUDITOR

EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO

01/01/2005

1 - NOME

2 - ENDEREÇO COMPLETO 3 - BAIRRO OU DISTRITO

4 - CEP 5 - MUNICÍPIO

7 - DDD 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 10 - TELEFONE 11 - TELEX

12 - DDD 13 - FAX 14 - FAX 15 - FAX

01.02 - SEDE

Rua Bandeira Paulista, nº 530 14º Parte Chácara Itaim

04532-001 São Paulo

  11 2185-5900 2185-5900 2185-5900

2185-59752185-59752185-5975  11

SP

1 - ENDEREÇO COMPLETO

3 - CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF

6 - DDD 7 - TELEFONE 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 10 - TELEX

11 - DDD 12 - FAX 13 - FAX 14 - FAX

15 - E-MAIL

6 - UF

antonio.sellare@energiasdobrasil.com.br

16 - E-MAIL

2 - BAIRRO OU DISTRITO

1 - INÍCIO 2 - TÉRMINO

TRIMESTRE ATUAL

3 - NÚMERO 4 - INÍCIO 5 - TÉRMINO

TRIMESTRE ANTERIOR

6 - NÚMERO 7 - INÍCIO 8 - TÉRMINO

31/12/2005 01/01/2005 31/03/2005 01/10/2004 31/12/20041 4
9 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR

11 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

10 - CÓDIGO CVM

12 - CPF DO RESP. TÉCNICO
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CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

Legislação Societária
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Data-Base - 31/03/2005

Sem Ressalva

31/03/200431/12/200431/03/2005

01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA

01.07 - SOCIEDADES NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

1 - ITEM 2 - CNPJ 3 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

Não Apresentado

6 - TIPO DE CONSOLIDADO

Empresa Comercial, Industrial e Outras

1 - TIPO DE EMPRESA

Operacional

2 - TIPO DE SITUAÇÃO

Estrangeira

3 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO

Holding setor energia elétrica

5 - ATIVIDADE PRINCIPAL

Número de Ações

(Mil)
1 - TRIMESTRE ATUAL 2 - TRIMESTRE ANTERIOR

          1 - Ordinárias

          2 - Preferenciais

          3 - Total

Em Tesouraria

          4 - Ordinárias

          5 - Preferenciais

          6 - Total

Do Capital Integralizado

1.432.784

0

1.432.784

01.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

1.432.784

0

1.432.784

0

0
0

0

0

0

112 - Energia elétrica

4 - CÓDIGO ATIVIDADE

3 - IGUAL TRIMESTRE EX. ANTERIOR

1.432.784

0

1.432.784

0

0

0

7 - TIPO DO RELATÓRIO DOS AUDITORES

01.08 - PROVENTOS EM DINHEIRO DELIBERADOS E/OU PAGOS DURANTE E  APÓS O TRIMESTRE

1 - ITEM 2 - EVENTO 4 - PROVENTO 5 - INÍCIO PGTO. 6 - TIPO AÇÃO 7 - VALOR DO PROVENTO P/ AÇÃO3 - APROVAÇÃO
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7 - QUANTIDADE DE  AÇÕES EMITIDAS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

1 - CÓDIGO CVM

99999-9

01.09 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO

1- ITEM 2 - DATA  DA

ALTERAÇÃO

3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL

(Reais Mil)

4 - VALOR DA ALTERAÇÃO

(Reais Mil)

5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO

EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

(Mil)

8 - PREÇO DA AÇÃO NA 
EMISSÃO

(Reais)

03.983.431/0001-03

3 - CNPJ

Legislação SocietáriaData-Base - 31/03/2005

01.10 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

1 - DATA 2 - ASSINATURA

18/04/2005
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

02.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 4 - 31/12/20043 - 31/03/2005

Data-Base - 31/03/2005

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

1 Ativo Total 1.568.363 1.539.827

1.01 Ativo Circulante 277.647 347.676

1.01.01 Disponibilidades 102.058 63.175

1.01.02 Créditos 149.193 241.059

1.01.02.01 Consumidores e Concessionários 0 0

1.01.02.02 Provisão p/Créd.de Liquidação Duvidosa 0 0

1.01.02.03 Tributos e Contrib.Sociais Compensáveis 5.565 9.258

1.01.02.04 Imp.de Renda e Contrib.Social Diferidos 0 0

1.01.02.05 Progr.Emerg.Red.Consumo Energ.Elétrica 0 0

1.01.02.06 Dividendos a Receber 18.170 18.190

1.01.02.07 Créditos com Pessoas Ligadas 100.992 141.611

1.01.02.08 Contas a receber Petrobrás 24.466 72.000

1.01.03 Estoques 0 0

1.01.04 Outros 26.396 43.442

1.01.04.01 Contas a Receber Furnas 26.289 43.098

1.01.04.02 Outros 107 344

1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 65.160 61.756

1.02.01 Créditos Diversos 65.160 61.756

1.02.01.01 Adto.Futuros Aumentos de Capital 40.692 37.754

1.02.01.02 Contas a receber Petrobrás 24.466 24.000

1.02.01.03 Outros Créditos 2 2

1.02.02 Créditos com Pessoas Ligadas 0 0

1.02.02.01 Com Coligadas 0 0

1.02.02.02 Com Controladas 0 0

1.02.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 0 0

1.02.03 Outros 0 0

1.02.03.01 Contas a receber de Furnas 0 0

1.03 Ativo Permanente 1.225.556 1.130.395

1.03.01 Investimentos 1.222.391 1.127.323

1.03.01.01 Participações em Coligadas 0 0

1.03.01.02 Participações em Controladas 1.222.391 1.127.323

1.03.01.03 Outros Investimentos 0 0

1.03.02 Imobilizado 2.487 2.668

1.03.03 Diferido 678 404
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 4 - 31/12/20043 - 31/03/2005

Data-Base - 31/03/2005

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

2 Passivo Total 1.568.363 1.539.827

2.01 Passivo Circulante 164.241 168.201

2.01.01 Empréstimos e Financiamentos 141.920 141.781

2.01.02 Debêntures 0 0

2.01.03 Fornecedores 548 3.844

2.01.04 Impostos, Taxas e Contribuições 273 4.773

2.01.05 Dividendos a Pagar 0 0

2.01.06 Provisões 0 0

2.01.07 Dívidas com Pessoas Ligadas 0 0

2.01.08 Outros 21.500 17.803

2.01.08.01 Encargos de Dívidas 7.873 2.394

2.01.08.02 Obrigações Estimadas 681 717

2.01.08.03 Provisão para Fornecedores Fafen Energia 7.818 7.818

2.01.08.04 Contas a Pagar Rede Peixe Energia 5.076 6.874

2.01.08.05 Outras 52 0

2.02 Passivo Exigível a Longo Prazo 3.954 2.860

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 0 0

2.02.02 Debêntures 0 0

2.02.03 Provisões 3.954 2.860

2.02.03.02 Provisões p/Passivo a Descoberto 0 0

2.02.04 Dívidas com Pessoas Ligadas 0 0

2.02.05 Outros 0 0

2.03 Resultados de Exercícios Futuros 0 0

2.05 Patrimônio Líquido 1.400.168 1.368.766

2.05.01 Capital Social Realizado 1.323.841 1.323.841

2.05.02 Reservas de Capital 0 0

2.05.03 Reservas de Reavaliação 0 0

2.05.03.01 Ativos Próprios 0 0

2.05.03.02 Controladas/Coligadas 0 0

2.05.04 Reservas de Lucro 2.246 0

2.05.04.01 Legal 2.246 0

2.05.04.02 Estatutária 0 0

2.05.04.03 Para Contingências 0 0

2.05.04.04 De Lucros a Realizar 0 0

2.05.04.05 Retenção de Lucros 0 0

2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 0 0

2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 0 0

2.05.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 74.081 44.925
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

03.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 01/01/2004 a 31/03/20044 - 01/01/2005 a 31/03/20053 - 01/01/2005 a 31/03/2005

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

6 - 01/01/2004 a 31/03/2004

Data-Base - 31/03/2005

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 00 0 0

3.02 Deduções da Receita Bruta 00 0 0

3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 00 0 0

3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos 00 0 0

3.05 Resultado Bruto 00 0 0

3.06 Despesas/Receitas Operacionais 56.93931.372 31.372 56.939

3.06.01 Com Vendas 00 0 0

3.06.02 Gerais e Administrativas (7.734)(7.692) (7.692) (7.734)

3.06.03 Financeiras 5.1711.773 1.773 5.171

3.06.03.01 Receitas Financeiras 10.7327.962 7.962 10.732

3.06.03.02 Despesas Financeiras (5.561)(6.189) (6.189) (5.561)

3.06.04 Outras Receitas Operacionais 00 0 0

3.06.05 Outras Despesas Operacionais 00 0 0

3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 59.50237.291 37.291 59.502

3.07 Resultado Operacional 56.93931.372 31.372 56.939

3.08 Resultado Não Operacional 4130 30 41

3.08.01 Receitas 4146 46 41

3.08.02 Despesas 0(16) (16) 0

3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 56.98031.402 31.402 56.980

3.10 Provisão para IR e Contribuição Social 00 0 0

3.11 IR Diferido 00 0 0

3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 00 0 0

3.12.01 Participações 00 0 0

3.12.02 Contribuições 00 0 0

3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 00 0 0
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

03.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 01/01/2004 a 31/03/20044 - 01/01/2005 a 31/03/20053 - 01/01/2005 a 31/03/2005

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

6 - 01/01/2004 a 31/03/2004

Data-Base - 31/03/2005

3.15 Lucro/Prejuízo do Período 56.98031.402 31.402 56.980

PREJUÍZO POR AÇÃO 

LUCRO POR AÇÃO 

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil)

0,02192 0,02192 0,03977

1.432.784 1.432.784 1.432.784 1.432.784

0,03977
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL          
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
ITR - Informações Trimestrais Legislação Societária 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/03/2005 
 
 

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.            03.983.431/0001-03 
 

04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS 
 
1 Contexto operacional 
 
A EDP - Energias do Brasil S.A., companhia de capital fechado, constituída em 24 de julho de 2000, 
tem como objetivo social participar em outras sociedades, como acionista ou quotista, bem como em 
negócios e empreendimentos do setor energético, no Brasil ou no exterior. A Companhia pode, ainda, 
prestar serviços de assessoria e consultoria técnica na área de energia, em suas diferentes formas e 
modalidades, a clientes no Brasil ou no exterior. 
 
2 Reestruturação societária 

 
2.1  Em 07 de abril de 2005, foram realizadas Reuniões dos Conselhos de Administração da  

EDP - Energias do Brasil S.A. e de suas controladas, por meio das quais foi aprovada 
celebração, pelas Diretorias das Companhias envolvidas, do Instrumento de Justificação e 
Protocolo de Cisão Parcial e de Incorporação de Sociedades e de Ações (o “Protocolo”). 

 
O Protocolo tem por objeto consubstanciar as justificativas, os termos e condições de reorganização 
societária a ser proposta às Assembléias Gerais das Companhias, em decorrência da qual a estrutura 
do grupo integrado pelas Companhias envolvidas será simplificada, a EDP - Energias do Brasil S.A. 
(“Energias do Brasil”) passará a ter seus valores mobiliários negociados em bolsa de valores e em 
cujo capital participarão diretamente os atuais acionistas não controladores da Iven S.A. (“Iven”), 
Bandeirante Energia S.A. (“Bandeirante”), Espírito Santo Centrais Elétricas – Escelsa (“Escelsa”) 
e Empresa Energética do Mato Grosso do Sul – Enersul (“Enersul”) (a “Reorganização”). 
 
Atualmente, a estrutura societária do grupo e a composição acionária das Companhias 
é resumidamente a seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bandeirante 

Mercado 

Iven 

Energias do 
Brasil 

Enersul 

Escelsa 

 
Mercado 

 
Mercado Magistra 

97,75% do Capital Votante
96,50% do Capital Total 

87,86% do Capital Votante
65,20% do Capital Total 

100% do Capital Votante
100% do Capital Total 

69,55% do Capital Votante
23,98% do Capital Total 

52,3% do Capital Votante
52,3% do Capital Total 

GTD 
Participações 25% do Capital Votante

25% do Capital Total 

22,7% do Capital Votante 
22,7% do Capital Total 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL          
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
ITR - Informações Trimestrais Legislação Societária 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/03/2005 
 
 

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.            03.983.431/0001-03 
 

04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS 
 
A Reorganização proposta englobará as seguintes operações: 
 
(i) cisão parcial da Magistra Participações S.A. (“Magistra”), com incorporação pela Enersul do 

acervo cindido, o qual será representado por elementos ativos (participação detida pela 
Magistra no capital da Enersul e pelo ágio registrado quando da aquisição da aludida 
participação) e por itens em valores correspondentes do patrimônio líquido; 

 
(ii) incorporação da Iven pela Energias do Brasil; 
 
(iii) cisão parcial da Energias do Brasil, com incorporação pela Escelsa do acervo cindido, o qual 

será representado pelo ativo diferido decorrente do ágio registrado em relação ao 
investimento detido na Iven e provisão em valor equivalente a 100% do valor do ágio, bem 
como por R$1.000,00 (um mil reais) da conta capital e caixa equivalente; 

 
(iv) incorporação pela Escelsa das ações da sua então controlada Enersul; e 
 
(v) incorporação, pela Energias do Brasil, das ações de suas então controladas Escelsa 

e Bandeirante. 
 
A Reorganização proposta se justifica pelas razões expostas a seguir: (a) possibilitará a concentração 
e aumento da liquidez das ações no mercado de capitais; (b) resultará na simplificação da estrutura 
acionária do grupo e redução de custos; (c) possibilitará o aproveitamento fiscal do ágio pela Enersul; 
(d) possibilitará o aproveitamento fiscal do ágio pela Escelsa; (e) constitui ato preparatório com vistas 
ao atendimento de determinação legal aplicável ao setor elétrico (desverticalização). 
 
As operações que constituem a Reorganização serão objeto de deliberação das Assembléias Gerais 
Extraordinárias das Companhias envolvidas, a se realizarem em 29 de abril de 2005, conforme 
convocação efetuada pelos respectivos Conselhos de Administração. 
  
Aprovada a Reorganização pelas Assembléias Gerais Extraordinárias das Companhias envolvidas, 
nos termos do Protocolo, considerando a hipótese de não haver retirada de acionistas, a estrutura 
societária do grupo e a composição acionária das Companhias envolvidas será resumidamente 
a seguinte: 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL          
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
ITR - Informações Trimestrais Legislação Societária 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/03/2005 
 
 

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.            03.983.431/0001-03 
 

04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A descrição completa da reorganização encontra-se disponível no Fato Relevante publicado 
pelas Companhias envolvidas no Jornal Valor Econômico em 08 de abril de 2005, cuja  
íntegra pode ser também visualizada em http://www.energiasdobrasil.com.br/aempresa/ 
informacoes_financeiras/fato_relevante/fato_relevante.asp, nos sites da Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM e Bolsa de Valores de São Paulo - Bovespa. 
 
2.2 Subsequentemente, conforme previsto no protocolo, a reestruturação proposta foi submetida e 

aprovada nas Assembléias Gerais Extraordinárias de 29 de abril de 2005 das empresas envolvidas. 

Escelsa 

Energias do 
Brasil 

Magistra Enersul 

Bandeirante 

EDP Portugal Mercado 

100% do Capital Votante 
100% do Capital Total 

100% do Capital Votante
100% do Capital Total 

100% do Capital Votante 
100% do Capital Total 

69,3% do Capital Votante
69,3% do Capital Total 

11,6% do Capital Votante
11,6% do Capital Total 

100% do Capital Votante
100% do Capital Total 

Electrica Pilmaiquen 
e Wisteria Holdings GTD 

Participações 

9,2% do Capital Votante
9,2% do Capital Total 

9,9% do Capital Votante 
9,9% do Capital Total 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL          
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
ITR - Informações Trimestrais Legislação Societária 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/03/2005 
 
 

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.            03.983.431/0001-03 
 

04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS 
 

3 Apresentação das informações trimestrais 
 
As informações trimestrais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
as quais incluem disposições complementares da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e normas 
estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Essas práticas são consistentes com 
as adotadas nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2004, publicadas em 25 de fevereiro 
de 2005. 
 
Algumas empresas controladas, também estão sujeitas parcialmente e/ou integralmente às normas 
contidas no Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica. 
 
4 Tributos e contribuições sociais compensáveis 
 

 
5 Créditos com pessoas ligadas 
 
Bandeirante Energia S.A. - refere-se a assunção e liquidação de dívida desta controlada junto ao 
Tesouro Nacional, conforme contrato firmado em 27 de dezembro de 2001. A operação foi 
formalizada em instrumento de "Compra e Venda de Títulos" para pagamento a prazo à EDP - 
Energias do Brasil S.A., originalmente em três parcelas, sendo a primeira com vencimento em 2 de 
maio de 2002, no valor de R$ 150.000, a segunda com vencimento em 2 de maio de 2003 no valor de 
R$ 150.000 e a terceira parcela em 2 de maio de 2004 pelo valor equivalente ao saldo remanescente a 
ser apurado. 
 
Em 28 de julho de 2003, foi celebrado o 3o. Termo de Aditamento ao Contrato, estabelecendo que, 
em 31 de dezembro de 2003, o saldo total remanescente (principal + encargos), tornar-se-á "novo 
principal", o qual será pago em 24 parcelas mensais iguais e sucessivas de janeiro de 2004 a dezembro 
de 2005 e os juros incidentes sobre o "novo principal" serão pagos em quatro parcelas semestrais a 
partir de julho de 2004. 
 
As parcelas são reajustadas nas datas dos pagamentos, adotando-se como teto para os encargos do 
contrato, o menor valor entre a taxa de CDI e o custo equivalente a LIBOR + 0,875% ao ano 
acrescido da variação do IGP-M, conforme determinação da ANEEL. 
 

31/03/2005 31/12/2004

Imposto de renda e contribuição social 5.259 9.258    
Imposto retido na fonte aplicações financeiras 212 
Pis e Cofins 93 

5.565 9.258    
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL          
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
ITR - Informações Trimestrais Legislação Societária 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/03/2005 
 
 

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.            03.983.431/0001-03 
 

04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS 
 
6 Contas a receber de Furnas 
 
Referem-se à contas a receber pela venda de 40% da participação detida pela EDP – Energias do 
Brasil S.A. na Enerpeixe S.A., ocorrida em 2003. 
 
A liquidação do montante de R$ 26.289, registrado no ativo circulante, ocorre mensalmente até 
setembro de 2005, sendo atualizado pela variação do IGP-M. 
 
7 Contas a receber da PETROBRAS 
 
Referem-se à contas a receber pela venda de 80% da Fafen Energia S.A. ocorrida em 27 de dezembro 
de 2004, no valor total de R$ 96.000. (20% já era detido pela PETROBRAS). 
 
A liquidação do montante está sendo da seguinte forma: 
 
. R$ 48.000 já liquidado em 27 de janeiro de 2005. 
. R$ 24.000 com vencimento em 27 de dezembro de 2005. 
. R$ 24.000 com vencimento em 27 de dezembro de 2006. 
 
As parcelas do preço de venda estão representadas por notas promissórias, a título de "pro solvendo", 
emitidas pela PETROBRAS. 
 
Os valores das parcelas estão sendo reajustados com base na variação acumulada, desde o dia 27 de 
dezembro de 2004 pelo IGP-M. 
 
A EDP – Energias do Brasil S.A. apurou uma perda de capital nessa venda no valor de R$ 7.636 em 
31 de dezembro de 2004, registrada em despesa não operacional, conforme demonstrada abaixo: 
 

 
 

Valor do investimento contábil em 27 de dezembro de 2004 103.636

Valor da venda 96.000

Valor da perda de capital na venda 7.636
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL          
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
ITR - Informações Trimestrais Legislação Societária 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/03/2005 
 
 

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.            03.983.431/0001-03 
 

04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS 
 

8 Adiantamentos para futuros aumentos de capital - ativo 
 

 
 
9 Investimentos 
 
(a) Participação societária 

 
 
 

31/03/2005 31/12/2004

Energest S.A. 5.848 3.169   
Enercouto S.A. 1.590 1.574   
Provisão para perdas Enercouto S.A. (1.590) (1.574)    
Enercorp Serviços Corporativos Ltda. 2.326 2.065   
EDP Lajeado Energia S.A. 32.520 32.520    

40.692 37.754  

31/03/2005

Bandeirante Iven EDP Lajeado Enerpeixe

Ações ou quotas possuídas (em milhares) 37.725.466 143.894 99.999 387.882

Participação no capital - %
Direta 96,5 23,98 100 60
Indireta 

Capital social 254.629 322.335 100.000 448.045

Patrimônio líquido 708.857 319.626 27.092 448.045

Lucro líquido do trimestre 9.525 28.691 5.676 
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Participação societária  (continuação) 
 

 

 
 
Participação societária  (continuação) 
 

 
 

31/03/2005

Controladas

Energest Enertrade Enercorp Enercouto

Ações ou quotas possuídas (em milhares) 50.084 19.133 9.490 0,999

Participação no capital - % 

Direta 100 100 75,77 99,9

Indireta 

Capital social 52.242 26.285 12.525 1

Patrimônio líquido (3.954) 66.299 5.963 1

Lucro líquido (prejuízo) do trimestre (1.093) 17.023 (515) 

2004

Bandeirante Iven EDP Lajeado Enerpeixe

Ações ou quotas possuídas (em milhares) 37.725.466 143.894 99.999 387.882

Participação no capital - % 
Direta 96,5 23,98 100 60
Indireta 

Capital social 254.629 322.335 100.000 448.045

Patrimônio líquido 699.332 290.932 21.417 448.045

Lucro líquido do exercício 129.817 82.856 11.112 
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Participação societária  (continuação) 
 

 
 
 
(b) Movimentação dos investimentos 
 

 

31/12/2004

Controladas

Energest Enertrade Enercorp Enercouto

Ações ou quotas possuídas (em milhares) 50.084 19.133 9.490 0,999

Participação no capital - % 

Direta 100 100 75,77 99,9

Indireta 

Capital social 52.242 30.000 12.525 1

Patrimônio líquido (2.861) 49.275 6.478 1

Lucro líquido (prejuízo) do exercício (8.850) 26.210 (4.608) 

31/03/2005

Bandeirante Iven EDP Lajeado Enerpeixe Energest Enertrade

Saldo em 31 de dezembro de 2004 674.855  69.802 21.417 268.780  (2.860)   49.275   
-  - -  -  -   -  

Aumento de Capital -  - -  57.118  -   -  
Amortização de Ágio -  - -  -  -   -  
Resultado de equivalência patrimonial 9.192 6.883  5.676  -  (1.093)   17.023   

Saldo em 31 de março de 2005 684.047  76.685 27.093 325.898  (3.953)   66.299   
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Movimentação dos investimentos (continuação) 

 
 
 
Movimentação dos investimentos 
 

 
 
 
Movimentação dos investimentos (continuação) 
 

 

31/03/2005

 Enercouto Ágio Iven Ágio Band Ágio Enerpeixe Total

Saldo em 31 de dezembro de 2004 4.908  1  23 34.620  3.641  1.124.462  
-  -  - - -  -  

Aumento de Capital -  -  - - -  57.118 
Amortização de Ágio -  -  (23) (364)  (45)  (433) 
Resultado de equivalência patrimonial (390)  -  - - -  37.291 

Saldo em 31 de março de 2005 4.518  1  - 34.255  3.595  1.218.439   

31/03/2004

Bandeirante Iven EDP Lajeado Enerpeixe Energest Enertrade

Saldo em 31 de dezembro de 2003 668.406 49.924 10.305 125.870 19.828

    Transferência da provisão do passivo a descoberto (10) 
Aumento de capital 2.685 3.237

Amortização de ágio

Resultado de equivalência patrimonial 50.952 1.368 2.637 (1.952) 7.689

Saldo em 31 de março de 2004 719.358 51.292 12.942 125.870 723 30.754

31/03/2004

Enercorp Enercouto Edinfor Ágio Bandeirante Ágio Enerpeixe 

Saldo em 31 de dezembro de 2003 644 1 244 36.078 5.957 917.257
    Transferência da provisão do passivo a descoberto (10)
Aumento de capital 68 5.990
Amortização de ágio (364) (45) 
Resultado de equivalência patrimonial (186) 60.508

Saldo em 31 de março de 2004 458 1 312 35.714 5.912 983.336

(409)

Total 
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(i) Bandeirante Energia S.A. 
 
Companhia de capital aberto que tem por objeto social a prestação de serviços públicos de 
distribuição energia elétrica, pelo prazo de 30 anos, a partir de 23 de outubro de 1998, conforme 
contrato de concessão. 
 
Em 31 de março de 2005, o ativo da Bandeirante é composto basicamente pelo contas a receber de 
consumidores e concessionários de R$ 703.778 (R$ 1.044.781 em 31 de dezembro de 2004), por 
créditos tributários diferidos ativos sobre de R$ 380.608 (R$ 386.008 em 31 de dezembro de 2004) e 
pelo imobilizado de R$ 850,501 (R$ 855.444 em 31 de dezembro de 2004), que somados 
representam aproximadamente 81% do saldo do ativo da companhia. 
 
O passivo é composto por R$ 279.278 (R$ 284.421 em 31 de dezembro de 2004) de contas a pagar a 
fornecedores, principalmente de energia elétrica, R$ 777.682 (R$ 798.613 em 31 de dezembro de 2004) de 
empréstimos e financiamentos (dos quais R$ 460.601 registrados no exigível a longo prazo) e R$ 90.591 
(R$ 93.364 em 31 de dezembro de 2004) referentes a impostos e contribuições, que somados representam 
aproximadamente 67% do saldo de passivo da companhia. 
 
(ii) Iven S.A. 
 
Constituída em 30 de março de 1994, é uma sociedade de capital aberto, que tem por objetivo a 
participação no capital de outras sociedades e a prestação de serviços nas áreas referentes às questões 
econômicas e mercadológicas. 
 
Participa com 52,27% do capital social da Escelsa, também sociedade anônima de capital aberto que 
atua, principalmente, na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Estado do Espírito 
Santo, e foi adquirida em leilão de privatização em 11 de julho de 1995. 
 
Em 31 de março de 2005, aproximadamente 68% ( 67% em 31 de dezembro de 2004) dos seus ativos 
consolidados com Escelsa são compostos por contas a receber de consumidores e concessionários, 
R$ 776.341 (R$ 630.358 em 31 de dezembro de 2004), imobilizado, R$ 1.579.303 (R$ 1.558.419 em 
31 de dezembro de 2004) e investimentos, R$ 348.812 (R$ 354.995 em 31 de dezembro de 2004). 
 
Aproximadamente 76% do seu passivo consolidado são compostos por R$ 230.037 (R$ 247.435 em 
31 de dezembro de 2004) de contas a pagar a fornecedores e R$ 2.186.023 (R$ 2.174.810 em 31 de 
dezembro de 2004) de empréstimos e financiamentos (dos quais R$ 1.742.474 (R$ 1.668.474 em 31 de 
dezembro de 2004) registrados no exigível a longo prazo). 
 
A Iven tem o controle indireto da Enersul, por meio da Magistra Participações S.A., a qual possui ágio no 
montante de R$ 348.169. Esse ágio, decorrente do excesso do preço de compra em relação ao valor 
patrimonial da Enersul, adquirida em 25 de novembro de 1997, está fundamentado em rentabilidade futura 
da empresa em virtude do prazo de concessão da Enersul (30 anos) e está sendo amortizado 
proporcionalmente ao seu resultado, a partir de 1o. de janeiro de 1998. 
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(iii) EDP Lajeado Energia S.A. 
 
Foi constituída em 26 de outubro de 1999 e tem como principal objeto social a geração e a 
comercialização de energia elétrica de qualquer origem e natureza, atividade essa exercida pela 
locação das instalações hidrelétricas de sua controlada em conjunto a Investco S.A., e cuja energia 
elétrica é repassada para comercialização por meio da Enertrade. 
 
A Enertrade tem diversos contratos de fornecimento com empresas do Grupo, distribuidoras de 
energia elétrica, cujos preços foram determinados em consonância com as regras sobre o Valor 
Normativo, aplicável aos contratos à época em que foram celebrados e submetidos a registro na 
ANEEL. Contudo, quando do processo de reajuste tarifário das concessionárias, o órgão regulador 
manifestou discordância em relação aos preços pactuados, autorizando repasse às tarifas por valores 
inferiores aos contratados. 
 
A Enertrade está buscando na justiça a preservação dos contratos pelos valores originalmente 
contratados. 
 
Adicionalmente, o capital social da Investco é composto por ações ordinárias e preferenciais, sendo 
essas últimas, especificamente as de "Classe R", resgatáveis. Tais ações serão resgatadas 
gradativamente, até dezembro de 2007, atualizadas pelo IGP-M e com juros de 12% ao ano. 
 
Por não apresentar reservas de lucros ou de capital exigidas pela legislação brasileira para a efetivação 
do resgate, a Investco ainda não efetuou os resgates parciais previstos para 31 de março de 2005, 
sendo que sua administração está em processo de negociação com a Eletrobrás para definição da 
melhor forma de efetuar a operação.  
 
Enquanto em curso essa negociação e com base na opinião de seus consultores jurídicos e também 
daqueles da Investco quanto à impossibilidade societária da efetivação do resgate das ações pela 
Investco, a EDP Lajeado reconheceu contabilmente no passivo circulante em dezembro de 2003  
R$ 41.099 referente a sua parte no resgate previsto inicialmente para 30 de dezembro de 2003. Em 
dezembro de 2004 reconheceu a correção monetária com base no IGP-M e juros de 12% a.a. da 
primeira parcela de dezembro de 2003, previsto em contrato, ficando registrado o valor de  
R$ 51.748. Em conseqüência do vencimento da 2ª parcela em dezembro de 2004, reconheceu mais 
um montante de igual valor. Dessa forma a mesma tem reconhecido em seu passivo circulante em 31 
de março de 2005, o valor de R$ 108.117, tendo ativo realizável a longo prazo de mesmo montante 
em função das ações serem recebidas. Assim, a administração, ainda baseada na opinião de seus 
consultores, entende que nenhum outro registro se faz necessário para o adequado cumprimento das 
obrigações da Companhia. 
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Em função desses dois assuntos, a administração da EDP  - Energias do Brasil S.A. em dezembro de 
2003 procedeu a estudos sobre o novo valor de recuperação dos investimentos efetuados na Investco 
por meio da EDP Lajeado (pelo método do fluxo de caixa descontado a valor presente, incluindo 
todos os compromissos mensuráveis e conhecidos), e determinou a constituição de provisão para 
imparidade de ativos no montante de R$ 89.964, que foram registrados como despesa não 
operacional, e no consolidado a crédito de redução do ativo imobilizado (provisão para 
desvalorização de ativos) e na controladora a crédito de investimentos. Esses estudos foram 
novamente reavaliados em dezembro de 2004 e concluiu-se não ser necessário ajuste de tal provisão. 
Anualmente essa provisão será reavaliada, por meio de estudos atualizados. 
 
Os principais saldos patrimoniais consolidados da companhia com a Investco, em  
31 de março de 2005, eram: ativo referente a provisão da Eletrobrás mencionada acima no valor de 
R$ 108.117 (R$ 103.496 em 31 de dezembro de 2004), investimentos – R$ 10.133 (R$ 19.904 em 31 
de dezembro de 2004), adiantamentos para futuro aumento de capital na Investco – R$ 1.193  
(R$ 1.478 em 31 de dezembro de 2004) e imobilizado – R$ 147.138 (R$ 123.182 em 31 de dezembro 
de 2004), representando aproximadamente 88% dos ativos da companhia; contas a pagar à 
Eletrobrás - R$ 108.117 (R$ 103.496 em 31 de dezembro de 2004), empréstimos e financiamentos – 
R$ 122.828 (R$ 110.306 em 31 de dezembro de 2004) e adiantamentos para futuro aumento de 
capital da EDP Brasil – R$ 32.520 (mesmo valor em 31 de dezembro de 2004), correspondentes a 
aproximadamente 96% do seu passivo. Em garantia dos referidos empréstimos e financiamentos da 
Investco foram dadas caução de ações ordinárias de emissão da própria Investco, suas receitas, bens e 
fianças de seus acionistas, sendo, em alguns casos, garantias solidárias. 
 
(iv) Enerpeixe S.A. 
 
Constituída em 2 de maio de 2001, atualmente em fase pré-operacional, tem por objetivo a 
construção e exploração da Usina Hidrelétrica Peixe Angical, localizada no Rio Tocantins nos 
municípios de Peixe e São Salvador, Estado do Tocantins, e do Sistema de Transmissão Associado. 
 
A Enerpeixe obteve anuência da ANEEL, através da Resolução nº. 706, de 24 de dezembro de 2003, 
para a operação de transferência de 40% das ações ordinárias que compõem o seu capital social, 
detidas pela acionista EDP - Energias do Brasil S.A., para Furnas Centrais Elétricas S.A., 
permanecendo com a EDP - Energias do Brasil S.A. o controle acionário da Companhia. 
 
Em dezembro de 2003 e março de 2004 a EDP - Energias do Brasil S.A. adquiriu do Grupo Rede 
4,36% das ações da Enerpeixe, gerando um ágio líquido nessas operações de R$ 3.837, que está 
sendo amortizado pelo prazo remanescente da concessão da Enerpeixe. 
 
Em 4 de fevereiro de 2004, através de assinatura do "Instrumento particular de compra e venda de 
ações", entre Furnas Centrais Elétricas S.A. e EDP - Energias do Brasil S.A., esta vendeu 85.333.375 
ações nominativas à Furnas, correspondentes a 40% do capital social votante da Enerpeixe, 
permanecendo assim com 60% de participação. 
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O custo da obra, em 31 de março de 2005, totaliza R$ 1.090.350 (R$ 946.626 em 31 de dezembro de 
2004), correspondente a aproximadamente 97% do ativo da companhia, sendo o passivo composto 
por adiantamentos para futuro aumento de capital, no montante de R$ 105.929 (R$ 30.000 em 31 de 
dezembro de 2004), e empréstimos e financiamentos – R$ 561.519 (R$ 479.631 em 31 de dezembro 
de 2004), que representam 98% do passivo total. 
 
As operações estão previstas para terem início em maio de 2006.  
 
 (v) Energest S.A. 
 
A companhia foi constituída em 7 de agosto de 2000 e tem como objetivo a participação em outras 
sociedades, em negócios e empreendimentos do setor energético. 
 
Em 31 de março de 2005, os principais valores constantes no ativo circulante são os seguintes: 
tributos e contribuições sociais – R$ 1.722 (R$ 1.589 em 31 de dezembro de 2004) e créditos a 
receber - R$ 900 (mesmo valor em 31 de dezembro de 2004), montantes que correspondem a 82% do 
seu ativo. No passivo são os seguintes: fornecedores R$ 1.001 (R$ 2.158 em 31 de dezembro de 
2004), adiantamentos para futuro aumento de capital – R$ 5.848 (R$ 3.169 em 31 de dezembro de 
2004), montantes que correspondem a 96% do seu passivo. 
 
(vi) Enertrade Comercializadora de Energia S.A. 
 
Constituída em 1º. de novembro de 2000, tem como principal objetivo a comercialização de 
energia elétrica. 
 
A Enertrade possui em 31 de março de 2005, disponibilidades de R$ 34.552 (R$ 16.150 em 31 de 
dezembro de 2004), contas a receber no montante de R$ 65.552 (R$ 59.514 em 31 de dezembro de 
2004) referente a venda de energia amparado por contratos bilaterais e no âmbito da CCEE, sendo 
que tais valores somados representam 90% do total do seu ativo. Os principais valores do seu passivo 
estão representados pelos tributos e contribuições sociais a recolher, no montante de R$ 10.432 
(R$ 5.827 em 31 de dezembro de 2004), além da obrigação contraída pelo custo da venda acima 
mencionada, no montante de R$ 24.532 (R$ 22.833 em 31 de dezembro de 2004) , que somados 
equivalem a 78% do seu passivo. O resultado da companhia foi gerado, basicamente, pelas operações 
de intermediações de compra e venda de energia durante o exercício de 2005. 
 
(vii) Enercorp Serviços Corporativos Ltda. 
 
Constituída em 28 de fevereiro de 1997, tem como objeto social a prestação de serviços de representações 
por conta de terceiros, de intermediações, bem como de serviços técnicos de assessoria, consultoria, 
planejamento, projetos de construção e operação de empreendimentos na área energética, de águas e 
saneamento e de telecomunicações, pesquisa de mercado e toda atividade conexa e, ainda, participação em 
negócios, associações, consórcios e no capital social de outras sociedades, bem como, gestão empresarial e 
administração de participações societárias em outras empresas e empreendimentos, e gestão de negócios, 
visando o desenvolvimento das relações negociais entre Brasil e Portugal. 
 
A EDP Brasil por meio de aporte de capital em agosto de 2004 passou a participar na empresa com 75,77%. 
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O ativo da empresa é formado, em 31 de março de 2005, basicamente por tributos e contribuições 
compensáveis de R$ 1.073 (R$ 1.047 em 31 de dezembro de 2004) e ativo diferido de R$ 7.074 
(R$ 7.045 em 31 de dezembro de 2004), que somados representam aproximadamente 98% do ativo. 
Em contrapartida, no passivo estão registrados adiantamentos para futuros aumentos de capital da EDP 
Brasil no valor de R$ 2.325 (R$ 2.065 em 31 de dezembro de 2004) que representam 98% do passivo. 
 
(viii) Enercouto S.A. 
 
Foi constituída em 18 de setembro de 2001 e tem como principal objeto social a geração e a 
comercialização de energia elétrica. Atualmente participa em 49% na Usina Hidrelétrica Couto 
Magalhães, em fase pré-operacional. 
 
O ativo da empresa é formado em 31 de março de 2005, basicamente por adiantamento para futuro 
aumento de capital na Usina Couto Magalhães no valor de R$ 1.173 (R$ 1.173 em 31 de dezembro 
de 2004), e por ativo diferido no valor de R$ 355 (R$ 355 em 31 de dezembro de 2004), que 
somados representam aproximadamente 97% do saldo do ativo da empresa. Em contrapartida a 
empresa detém no passivo um adiantamento para futuro aumento de capital da EDP Brasil no valor 
de R$ 1.574. 
 
(ix) Investco S.A. 
 
Constituída em 31 de maio de 1995, é uma companhia com o objetivo principal de estudar, planejar, 
projetar, construir e explorar sistemas de produção, transmissão, transformação, distribuição e 
comércio de energia elétrica, especificamente por meio da construção e exploração da Usina Luís 
Eduardo Magalhães, localizada nos municípios de Lajeado e Miracema do Tocantins, no Estado de 
Tocantins, e do Sistema de Transmissão Associado. O início das operações comerciais ocorreu em 
dezembro de 2001. 
 
Os principais saldos patrimoniais da Investco em 31 de março de 2005, são: imobilizado – 
R$ 1.467.218 (R$ 1.456.910 em 31 de dezembro de 2004), representando aproximadamente 97% do 
ativo e empréstimos e financiamentos de R$ 760.075 (R$ 753.965 em 31 de dezembro de 2004), 
representando 95% do passivo, e patrimônio líquido de R$ 706.357. 
 
10 Impostos e contribuições sociais 
 

 
 

31/03/2005 31/12/2004

PIS e Cofins Receita total - 4.232   
INSS e FGTS 231  302   
CSLL/PIS e COFINS Retenção 33  148   
Outros 9  91  

273  4.773   
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11 Empréstimos e financiamentos e encargos de dívidas 

 
 

 
 
Citibank, N.A. - financiamento repactuado em outubro de 2004 para vencimento final em abril de 
2005, com juros de 4,49% ao ano, garantido por notas promissórias. 
 
Citibank S.A. - durante o exercício de 2003 esse financiamento foi transferido da Fafen Energia S.A. 
para a EDP  - Energias do Brasil S.A. Em novembro de 2004 teve seu vencimento repactuado para 
maio de 2005. Sobre o principal incide encargo financeiro de 107,5% do CDI 
 
12 Capital social 

 
(a) Composição acionária 
 
O capital social subscrito é representado por 1.461.301.140 ações ordinárias nominativas, sendo 
que desse total 1.432.783.936 encontram-se integralizadas em 31 de março de 2005 e em 31 de 
dezembro de 2004. 
 
 

Encargos Principal Encargos 

Citibank, N.A. (dólares norte- americanos) (*) 602   31.540   247       

Citibank S.A. (em reais) 7.270   110.379   2.148        

7.872   141.920   2.394        

(*) Financiamento com proteção cambial através de "swap".

31/03/2005 31/12/2004

Principal

31.401 

110.379 

141.780 
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13 Instrumentos financeiros 
 

(a) Considerações gerais 
 

A utilização de instrumentos e operações envolvendo taxas de juros tem por objetivo a proteção do 
resultado das operações ativas e passivas da controladora e das empresas consolidadas. As operações 
são realizadas por intermédio das áreas financeiras de acordo com a estratégia aprovada pelas 
diretorias. As administrações avaliam que os riscos são mínimos, pois não existem concentração e as 
operações são realizadas com bancos de reconhecida solidez e dentro de limites aprovados. 
 
(b) Valor de mercado dos instrumentos financeiros 
 
Os valores de mercado dos principais instrumentos financeiros das empresas controladas aproximam-
se dos valores contábeis, destacando-se os empréstimos e financiamentos. 
 
Os valores de mercado, quando aplicável, foram calculados conforme o valor presente desses 
instrumentos financeiros, considerando a taxa de juros praticada pelo mercado para operações de 
riscos e operações similares e não apresentam diferenças relevantes em relação aos valores contábeis. 
 
(c) Risco nos investimentos 
 
Por atuarem em segmento de mercado altamente regulamentado, as empresas do grupo têm a 
condução de seus negócios e a recuperação de seus investimentos sujeita a variáveis como oferta e 
demanda, preços de comercialização, rígido controle de repasse de custos e, ainda, escassez de crédito 
específico e apropriado às necessidades do setor, em termos de custo e prazo. 
 
A administração das empresas monitora cuidadosamente essas variáveis e na iminência de desvios em 
relação à recuperação projetada dos investimentos efetuados, são adotadas as medidas apropriadas 
para retomada da rentabilidade, mediante estratégias previamente definidas. 
 

Enercorp  

Balwerk - Consultadoria Econômica e Participações, 

Sociedade Unipessoal Lda. (100% da EDP S.A.) 663.521.204 663.521.204

EDP - Energias de Portugal, S.A. (EDP S.A.) 667.459.859 667.459.859

Electricidade de Portugal Internacional, SGPS, S.A. 92.334.445 92.334.445

Calibre Holdings - Inc. 8.577.938 

EDP - Gestão da Produção de Energia S.A. 890.486 890.486

Pessoas físicas 4 4

Capital social integralizado 1.432.783.936 

Quantidade de ações

31/12/2004 

8.577.938 

1.432.783.936 

J-24



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL          
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
ITR - Informações Trimestrais Legislação Societária 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/03/2005 
 
 

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.            03.983.431/0001-03 
 

04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS 
 
Quando necessário são constituídas as devidas provisões para imparidade de ativos, levando em 
consideração as mudanças de circunstâncias de planos de negócios e as taxas de retorno esperadas.  
 
Também no caso de desequilíbrio financeiro nas empresas que as levem a passivo a descoberto, são 
constituídas as provisões respectivas. 
 
(d) Operações de hedge 
 
A EDP – Energias do Brasil S.A. possui financiamento com o Citibank, N.A.em dólares, com juros de 
4,49% ao ano, garantido por notas promissórias e cláusula de SWAP de 112,5% do CDI. 
 
 

*          *          * 
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COMENTÁRIO DE DESEMPENHO EDP ENERGIAS DO BRASIL 
 
A EDP Energias do Brasil apresentou em seu 1º. Trimestre de 2005 lucro líquido de R$ 31,4 milhões 
contra R$ 57,0 milhões no mesmo trimestre de 2004. Embora tenha havido queda de 1% nas 
despesas gerais e administrativas, sua equivalência patrimonial foi menor em R$ 22,2 milhões e sua 
receita financeira em R$ 3,4 milhões. 
 

R$ mil 1º trimestre 
2005

 1º trimestre 
2004 

   

Despesas gerais e administrativas           (7.692)            (7.734)   -1%

Resultado da equivalência patrimonial           37.291            59.502    -37%

Receita Financeira Líquida             1.773            5.171    -66%

Resultado operacional           31.372            56.939    -45%

Resultado não operacional                 30                  41    -27%

Lucro antes de impostos           31.402            56.980    -45%

IR + CS  -   -     

Lucro (prejuízo) líquido           31.402            56.980    -45%

 
Equivalência patrimonial 
 
A queda do resultado da equivalência patrimonial foi provocada pela controlada direta Bandeirante 
Energia S.A., cujos resultados do 1º. trimestre 2005 não podem ser comparados com o mesmo 
trimestre do ano anterior, pois em 2004 a receita contava com um índice de reposicionamento 
tarifário concedido em outubro de 2003 de 18,08% que foi revisto, retroativamente, para 10,51% em 
outubro de 2004.   
 
Por outro lado, as controladas Iven, Enertrade e EDP Lajeado apresentaram crescimento nos 
resultados. 
 

Equivalência Patrimonial 
Em R$ mil  1º trimestre 

2005 
 1º trimestre 

2004 
 

 
Bandeirante 9.192 50.952   
IVEN S.A. 6.883 1.368   
Enertrade 17.023 7.689   
EDP Lajeado 5.676 2.637   
Fafen Energia *                  -  (1.006)   
Energest (1.093) (1.952)   
Enercorp (390) (186)   
Total 37.291 59.502   
      
* Fafen Energia foi vendida para a Petrobrás em dezembro 
de 2004  
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O desempenho da Iven é reflexo do crescimento do resultado da Enersul, uma de suas empresas 
consolidadas indiretamente, que registrou neste trimestre a decisão da ANEEL de elevar o 
reposicionamento tarifário de sua 1ª. revisão tarifária de 43,59%, ocorrida em abril de 2003, para 
50,81%. Este aumento, por sua vez, foi decorrente do reconhecimento do valor de nova base de 
remuneração regulatória que era provisória e agora se tornou definitiva.  
 
Com o mercado em larga expansão, a Enertrade obteve expressivo resultado comparado com o 
mesmo trimestre do ano anterior, além de ter obtido melhor desempenho de sua margem operacional.  
 
A EDP Lajeado obteve um melhor resultado por conta do aumento da receita devido ao reajuste anual 
de seus contratos de energia e pelos gastos operacionais terem se mantido estáveis. 
 
COMENTÁRIO DE DESEMPENHO CONSOLIDADO  (NÃO REVISADO) 
 
Destaques 
 
A Energias do Brasil apresentou nos primeiros três meses de 2005 um EBITDA de R$ 279,9 milhões, 
18,1% superior ao EBITDA registrado no mesmo período do ano passado. A margem EBITDA 
(EBITDA/Receita Líquida) foi de 25,5% no 1T05, superior à margem apresentada no 1T04 (25,0%). 
 
No primeiro trimestre de 2005, o lucro líquido antes da participação minoritária alcançou R$ 102,5 
milhões, o que se compara a R$ 75,5 milhões apresentado no mesmo período do ano passado. 
Considerando-se a referida participação minoritária, o lucro líquido do 1T05 foi de R$ 31,4 milhões 
contra  R$ 57,0 milhões reportado no mesmo período de 2004. 
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R$ milhões 
 

 
 
RECEITA OPERACIONAL 
 
No primeiro trimestre de 2005, a Receita Operacional Líquida cresceu 15,6% em relação ao mesmo 
período do ano anterior, atingindo R$1.096,5 milhões (R$ 948,2 no 1T04).  
 
Este crescimento é resultante: 1) do aumento verificado no preço médio da energia vendida pelas 
nossas distribuidoras, conseqüência dos reajustes tarifários ocorridos na Enersul, Escelsa e 
Bandeirante em 2004; 2) do efeito positivo de R$74,8 milhões advindo da revisão da base de 
remuneração regulatória da Enersul conforme IRT de abril de 2005 e, 3) do aumento no volume total 
de energia distribuída de 2,7% frente ao mesmo período do ano passado. Em contrapartida, este 1º. 
Trimestre de 2005 apresentou efeito negativo resultante da revisão do 1º índice de reposicionamento 
tarifário concedido para a Bandeirante para 10,51%, em Outubro de 2004 (índice concedido em 
outubro de 2003 de 18,08%) e queda de 8,4% no volume de energia faturada decorrente da migração 
de clientes cativos da classe industrial para a classe de clientes livres.   
 
A referida migração dos clientes cativos para livres contribuiu parcialmente para o crescimento de 
113% verificado na receita advinda da Taxa de Uso do Sistema de Distribuição, que atingiu R$105,1 
milhões no 1T05 contra R$49,9 milhões no 1T04.  

1.096,5

(877,7)

(55,9)

31,4
102,5

279,8

(766,0)

56,975,5

(58,6)

237,0

948,2

(1.000)

(500)

0

500

1.000

1.500

Receita Líquida Custos
Operacionais

EBITDA Resultado
Financeiro

Lucro/(Prejuizo)
do exercício

antes de part. de
minoritários

Lucro Líq.
/(Prejuizo) do

exercício

1T05 
1T04 
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ENERGIA COMPRADA 
 
No caso da Energia Comprada para revenda, ocorreu um aumento de 10,0% (ou R$ 49,5 milhões) na 
comparação do 1T05 com o 1T04. O referido aumento deveu-se em grande parte ao aumento de 
R$37,6 verificado na conta de Encargos de Uso da Rede Elétrica, refletindo custos superiores 
associados aos custos de conexão da rede básica. 
 
Vale destacar que a redução dos valores observada na conta Contratos Iniciais associada à 
descontratação prevista dos contratos iniciais à razão de 25% ao ano, tendo sido recontratada junto à 
outros supridores e nos leilões de energia recentemente realizados pela CCEE. 
 
Em R$ milhões  

 
 
CUSTOS OPERACIONAIS 
 
Nos primeiros três meses de 2005, os Custos Gerenciáveis apresentaram um aumento de 9,3%  
(R$ 19,4 milhões) em relação ao mesmo período do ano anterior, passando de R$208,8 milhões para 
R$228,2 millhões. Este aumento se deveu principalmente ao incremento verificado nos custos 
relacionados à serviços de terceiros (R$ 12,8 milhões)  em função  de melhorias no atendimento aos 
clientes (entrada em operação do CCS na Bandeirante, com início do pagamento das licenças de 
software, a partir de junho de 2004) e melhorias operacionais (manutenção de linhas e redes de 
distribuição; corte, vistoria de unidades consumidoras, religação, serviços de call center), além de 
despesas associadas à adequação à Sarbanes-Oxley e à implementação da reestruturação societária 
ora em curso. 
 

CONTRATOS INICIAIS

ITAIPU 

LEILÃO

OUTROS SUPRIDORES

ENCARGOS DE USO DA REDE ELÉTRICA

TOTAL GERAL 

-   

496,3    

-   

190,2    

CONSOLIDADO 

89,9  

2005 2004 

147,2    

94,8    132,4  

97,7  64,1    

73,7  

1º Trimestre

545,8  

152,1  
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RESULTADO DO SERVIÇO 
 
Em função das variações anteriormente analisadas, o  resultado do serviço cresceu 20,1%, atingindo 
R$ 218,8 milhões no 1T05 contra R$ 182,1 milhões no mesmo trimestre de 2004. 
 
 
RESULTADO FINANCEIRO 
 
No primeiro trimestre de 2005, o Resultado Financeiro Líquido foi negativo em R$ 55,9 milhões, 
4,7% inferior ao valor apresentado no mesmo período de 2004 (R$ 58,6 milhões negativos). Essa 
redução reflete o efeito positivo da menor variação cambial ocorrida no periodo analisado sobre a 
parcela do nosso endividamento denominado em moeda estrangeira. 
 
RESULTADO DO PERÍODO 
 
Em função das variações anteriormente analisadas, a Energias do Brasil apresentou nos primeiros três 
meses de 2005 um lucro líqiuido de R$ 31,4 milhões, o que se compara ao lucro líquido de R$ 57,0 
milhões reportado no mesmo período de 2004. Cabe destacar que, desconsiderando-se as 
participações minoritárias, o lucro líquido teria sido de R$ 102,5 milhões no 1T05 contra um lucro 
líquido, nas mesmas bases, de R$ 75,5 milhões no 1T04. 
 
ENDIVIDAMENTO 
 
Em 31/03/2005, nosso endividamento bruto incluindo encargos montava R$ 3,7 bilhões, o que se 
compara a R$ 3,6 bilhões registrados em 31/12/2004, sendo cerca de 48% do mesmo denominado em 
moeda estrangeira. É importante destacar que dos 48% denominados em moeda estrangeira, cerca de 
13% estão protegidos contra a variação cambial. A parcela de curto prazo em 31/03/2005 
correspondia a 22,4% do saldo total de endividamento. A Dívida Líquida permaneceu estável no 
primeiro trimestre de 2005. 
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* inclui encargos
** Dos 48% denominados em moeda estrangeira, cerca de 13% estão protegidos da variação cambial

Perfil da Dívida Bruta* (31/03/2005)

48%
52%

Moeda Estrangeira
R$

22%

78%

Curto Prazo
Longo Prazo

**

 
 

 
 

* Dívida Líquida = Dívida Bruta - Caixa e equivalentes - Ativo Regulatório

Evolução da Dívida Líquida* (R$ 000)

2.368.001 
2.308.378

Dívida Líquida 

31/3/2005

31/12/2004

J-31



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL          
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
ITR - Informações Trimestrais Legislação Societária 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/03/2005 
 
 

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.            03.983.431/0001-03 
 

05.01 - COMENTÁRIO DO DESEMPENHO DA COMPANHIA NO TRIMESTRE 
 

BALANÇO PATRIMONIAL (31/03/2005) 
ATIVO CONSOLIDADO (R$ 000) 

 

159.064                

Títulos e valores mobiliários
Consumidores e Concessionários

Imposto de renda e contribuição social diferidos

Contas a receber da Petrobras
Contas a receber de Furnas

Impostos e contribuições sociais compensáveis

269.665                

ATIVO mar/05
CIRCULANTE

dez/04

Outros créditos

Consumidores e concessionárias
Programa emergencial de redução do consumo de energia elétrica

Eletrobrás
Outros créditos

103.496                
24.000                  

Investimentos

Adiantamentos para futuros aumentos de capital
30.370                  

Dividendos a receber
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Estoques

Contas a receber da Petrobras
Depósitos vinculados a litígios

PERMANENTE

Outras partes relacionadas

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.951.513             

3.908.035             

3.487.656             Imobilizado
Diferido

3.671.118              
411.478                

14.651                  

694.756                

1.156.480             
101.174                

Disponibilidades

8.006.737              7.761.918             

8.901                    9.115                    

183.478                
197.063                

21                         
61.542                  

2.651                    
186.178                

43.098                  
72.000                  

741.547                

72.863                  

9.451                    

4.077.709              

788.900                
9.451                    

731.699                

24.466                  

75.773                  
2.012.987              

397.476                

31.535                  
2.366                    

196.965                

108.117                
119.488                

166.738                

-                            
57.431                  
9.654                    

26.289                  
24.466                  

83.968                  

TOTAL DO ATIVO

1.202.057              

1.902.370             1.916.041              
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BALANÇO PATRIMONIAL (31/03/2005) 
PASSIVO CONSOLIDADO (R$ 000) 

 

3.693.114          

PASSIVO mar/05 dez/04

Reserva para reversão e amortização

-                     

Provisões para contingências
Benefícios pós emprego

8.006.737          

19.790               
156.884             

102.949             
3.777.768          

126.393             
Conta de compensação de variação de custos da Parcela A

TOTAL DO PASSIVO

416.395             

2.819.212          
327.010             

Fornecedores
Encargos de dívidas
Empréstimos e financiamentos
Impostos e contribuições sociais
Obrigações 

Outros

Provisões para contingências

PARTICIPAÇÃO DOS MINORITÁRIOS

Reservas de capital
Lucros / Prejuízos acumulados

Imposto de renda e contribuição social diferidos
Adiantamentos para futuros aumentos de capital
Provisão para passivo a descoberto

Empréstimos e financiamentos

Benefícios pós emprego

CIRCULANTE

103.496             
6.045                 

43.491               
834.150             
232.192             

7.637                 

51.211               

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social

59.446               
25.328               25.359               

108.117             

19.890               

54.868               
316.026             

2.728.908          

183.919             

415.291             
66.621               

770.395             

127.112             

39.566               

205.410             

126.393             

31.574               
139.619             

-                     

2.246                 

141.490             
31.574               

74.082               

17.248               
211.892             

1.895.195              

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Fornecedores

Outras 

Dividendos 
Eletrobrás

-                     
44.925               

1.368.766          
1.323.841          

111.800             
844.166             

1.323.841          

17.248               

933.605             
1.400.169          

7.761.918          

1.855.872             
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DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 
PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2005 (R$ 000) CONSOLIDADO 

 

Custo de Operação
Encargos de Uso da Rede Elétrica

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

RESULTADO

Energia Livre

Custo do Serviço Prestado a Terceiros

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

Quota para Reserva Global de Reversão
Impostos e Contribuições sobre a Receita

DEDUÇÕES À RECEITA OPERACIONAL

Custo do Serviço de Energia Elétrica
Energia Elétrica Comprada para Revenda

(9.725)                  

(1.315)                  

Resultado do Serviço Antes dos Efeitos dos Ajustes do Sistema
Resultado do Serviço
Resultado das participações societárias

Receitas Não Operacionais
Lucro (Prejuizo) Operacional
Resultado Financeiro Líquido, Receita (Despesa)

Despesas Não Operacionais

163.564                

218.802                

(7.679)             

Pessoal
Materiais e Serviços de Terceiros
Depreciações e Amortizações
Subvenção - CCC e CDE

Receitas (Despesas) Operacionais

Outras despesas Operacionais, Líquidas

Taxa de Fiscalização
Tributos
Outros Custos de Operação

Despesas com Vendas
Despesas Gerais e Administrativas
Depreciações e Amortizações

Lucro Operacional Bruto

(591)                

(32.766)                

(700)                     

314.669                

(48.692)                (44.541)           
(27.681)           

(56.637)           

(20.289)           

(100.267)              

Resultado Não Operacional
Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social

Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
Reversão sobre Juros Sobre Capital Próprio

Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício antes da participação minoritária

Participação minoritária
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 

102.504                

(71.102)                 
31.402                  

75.460             

56.980             
(18.480)            

(10.380)           
(8.825)                  

218.802                

(11.520)                

(12.381)                
(63.142)                

1.268.755           
39.437                 21.910            

1.159.860        

119.174               77.523            

948.205           

-                           
(413.407)              

(15.187)           

(321.137)              (303.409)         

(233.534)               
(132.407)              (94.868)           

(2.487)                   (1.011)              
(17.430)                

(32.555)                

(6.835)             
182.131           

(47.561)           

(1.125)                  (795)                

(188.492)          

182.131           
647                       

(55.885)                 (58.630)            
123.501           

53                    
123.555           
(39.035)            

(95.867)                 (80.225)            
262.356           

(15.449)           

(496.346)          

(37.960)           

(386.290)         

1.427.366             1.259.293        

(330.862)               (311.088)          

1º TRIM.2004

6.065                    (9.060)              
(68.720)                 

2.133              

1.596                    
165.159                

(2.080)             
2.911                   

(545.814)               

-                            -                       

1.096.504             

1º TRIM.2005
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

1 - CÓDIGO CVM

99999-9

09.01 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS

1- ITEM 2 - RAZÃO SOCIAL DA CONTROLADA/COLIGADA 3 - CNPJ

EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

03.983.431/0001-03

3 - CNPJ

Legislação Societária

4 - CLASSIFICAÇÃO 5 - % PARTICIPAÇÃO
 NO CAPITAL DA
INVESTIDA

6 - % PATRIMÔNIO
LÍQUIDO DA 
INVESTIDORA

7 - TIPO DE EMPRESA 8 - NÚMERO DE AÇÕES DETIDAS NO TRIMESTRE ATUAL

Data-Base - 31/03/2005

9 - NÚMERO DE AÇÕES DETIDAS NO TRIMESTRE ANTERIOR

(Mil) (Mil)

01 BANDEIRANTE ENERGIA S.A. 02.302.100/0001-06 ABERTA CONTROLADA 96,50 48,85

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 37.725.467 37.725.467

02 ENERTRADE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SA 04.149.295/0001-13 FECHADA CONTROLADA 100,00 4,74

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 19.133 19.133

03 ENERGEST S.A. 04.029.601/0001-88 FECHADA CONTROLADA 100,00 -0,28

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 50.084 50.084

05 ENERPEIXE S.A. 04.426.411/0001-02 FECHADA CONTROLADA 60,00 23,28

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 387.883 387.883

06 ENERCORP SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA. 01.702.008/0001-62 FECHADA CONTROLADA 75,77 0,41

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 9.490 9.490

08 ENERCOUTO S.A. 04.705.039/0001-65 FECHADA CONTROLADA 100,00 0,00

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 1 1

09 COUTO MAGALHÃES ENERGIA S.A. 05.309.378/0001-95 INVESTIDA DA CONTROLADA/COLIGADA 49,00 0,00

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 490 490

10 EDP LAJEADO ENERGIA S.A. 03.491.591/0001-35 FECHADA CONTROLADA 100,00 1,93

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 100.000 100.000

11 INVESTCO S.A. 00.644.907/0001-93 INVESTIDA DA CONTROLADA/COLIGADA 16,16 126,46

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 99.529 79.552
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

1 - CÓDIGO CVM

99999-9

09.01 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS

1- ITEM 2 - RAZÃO SOCIAL DA CONTROLADA/COLIGADA 3 - CNPJ

EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

03.983.431/0001-03

3 - CNPJ

Legislação Societária

4 - CLASSIFICAÇÃO 5 - % PARTICIPAÇÃO
 NO CAPITAL DA
INVESTIDA

6 - % PATRIMÔNIO
LÍQUIDO DA 
INVESTIDORA

7 - TIPO DE EMPRESA 8 - NÚMERO DE AÇÕES DETIDAS NO TRIMESTRE ATUAL

Data-Base - 31/03/2005

9 - NÚMERO DE AÇÕES DETIDAS NO TRIMESTRE ANTERIOR

(Mil) (Mil)

12 IVEN S.A. 97.395.172/0001-43 ABERTA CONTROLADA 23,99 5,48

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 143.899 143.894

13 ESPÍRITO SANTO CENTR.ELETR.SA-ESCELSA 28.152.650/0001-71 INVESTIDA DA CONTROLADA/COLIGADA 52,28 86,14

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 2.379 2.379

14 MAGISTRA PARTICIPAÇÕES S.A. 01.775.954/0001-39 INVESTIDA DA CONTROLADA/COLIGADA 100,00 134,05

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 473.203 473.203

15 EMP.ENERG.MATO GROSSO SUL S.A.-ENERSUL 15.413.826/0001-50 INVESTIDA DA CONTROLADA/COLIGADA 65,20 43,99

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 34.644.465 34.644.465
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL          
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
ITR - Informações Trimestrais Legislação Societária 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/03/2005 
 
 

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.            03.983.431/0001-03 
 

17.01 - RELATÓRIO DA REVISÃO ESPECIAL - SEM RESSALVA 
 
Relatório dos auditores independentes sobre revisão especial 
 
Ao 
Conselho de Administração e Acionistas da 
EDP - Energias do Brasil S.A. 
São Paulo – SP 
 
Efetuamos uma revisão especial das informações trimestrais (ITR) da EDP - Energias do Brasil S.A. 
referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2005, compreendendo o balanço patrimonial, 
a demonstração do resultado, o relatório de desempenho e as informações relevantes, preparados 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas expedidas pela Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM. 
 
Nossa revisão foi efetuada de acordo com as normas específicas estabelecidas pelo Instituto dos 
Auditores Independentes do Brasil (IBRACON), em conjunto com o Conselho Federal de 
Contabilidade, e consistiu, principalmente, de (a) indagação e discussão com os administradores 
responsáveis pelas áreas contábil, financeira e operacional da Companhia, quanto aos principais 
critérios adotados na elaboração das informações trimestrais e (b) revisão das informações e dos 
eventos subseqüentes que tenham ou possam vir a ter efeitos relevantes sobre a situação financeira e 
as operações da Companhia. 
 
Baseados em nossa revisão especial, não temos conhecimento de qualquer modificação relevante que 
deva ser feita nas informações trimestrais acima referidas para que estas estejam de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e condizentes com as normas expedidas pela Comissão de 
Valores Mobiliários, especificamente aplicáveis à elaboração das informações trimestrais obrigatórias. 
 
As informações trimestrais relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2004 e as demonstrações 
financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2004 foram revisadas e auditadas por outros 
auditores independentes, cujos relatórios foram emitidos sem ressalvas, datados de 30 de abril de 
2004 e 04 de fevereiro de 2005, respectivamente. 
 
18 de abril de 2005 (29 de abril de 2005 para a nota 2.2) 
 
KPMG Auditores Independentes 
CRC 2SP014428/O-6 
 
José Luiz Ribeiro de Carvalho 
Contador CRC 1SP141128/O-2 
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03.983.431/0001-03

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

VERIFICAÇÃO DE ERROS

GRUPO QUADRO DESCRIÇÃO DO ERROTIPO  DE ERROCAMPO

Data-Base - 31/03/2005

3 - CNPJ

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01 02 10 02 Telex da Sede vazio

01 02 15 02 E-mail da Sede vazio

01 03 11 02 Telex do DRI vazio

01 05 2/1 02 Quantidade de ações preferenciais do Capital integralizado no trimestre atual vazia

01 05 4/1 02 Quantidade de ações ordinárias em tesouraria no trimestre atual vazia

01 05 5/1 02 Quantidade de ações preferenciais em tesouraria no trimestre atual vazia

01 05 6/1 02 Quantidade total de ações em tesouraria no trimestre atual vazia

01 05 2/2 02 Quantidade de ações preferenciais do Capital integralizado no trimestre anterior vazia

01 05 4/2 02 Quantidade de ações ordinárias em tesouraria no Trimestre Anterior vazia

01 05 5/2 02 Quantidade de ações preferenciais em tesouraria no trimestre anterior vazia

01 05 6/2 02 Quantidade total de ações em tesouraria no trimestre anterior vazia

01 05 2/3 02 Quantidade de ações preferenciais do Capital integralizado no igual trimestre do exercício anterior vazia

01 05 4/3 02 Quantidade de ações ordinárias em tesouraria no igual trimestre do exercício anterior vazia

01 05 5/3 02 Quantidade de ações preferenciais em tesouraria no igual trimestre do exercício anterior vazia

01 05 6/3 02 Quantidade total de ações em tesouraria no igual trimestre do exercício anterior vazia

01 08 02 Proventos em dinheiro não preenchidos

01 09 02 Capital Social Subscrito e Alterações no Exercício Social em Curso não preenchido

09 01 06 02 % Patrimônio Líquido da Investidora Vazio - Cia nº 08

09 01 06 02 % Patrimônio Líquido da Investidora Vazio - Cia nº 09

10 01 02 Características da Emissão Pública ou Particular de Debêntures não preenchido

11 01 02 Pedidos/Contratos Firmados não preenchido

12 01 02 Comentário sobre o Comportamento das Projeções Empresariais Vazio

13 01 02 Projeções Empresariais Vazio

15 01 02 Projetos de Investimento não Preenchido

16 01 02 Outras Informações que a Companhia Entenda Relevantes não Preenchido

18 01.01 02 Demonstração do Resultado de Controlada/Coligada sem valores - Cia nº 01

18 02 02 Comentário do Desempenho de Controlada/Coligada não preenchido - Cia nº 01

18 01.01 02 Demonstração do Resultado de Controlada/Coligada sem valores - Cia nº 02

18 02 02 Comentário do Desempenho de Controlada/Coligada não preenchido - Cia nº 02

18 01.01 02 Demonstração do Resultado de Controlada/Coligada sem valores - Cia nº 03

18 02 02 Comentário do Desempenho de Controlada/Coligada não preenchido - Cia nº 03

18 01.01 02 Demonstração do Resultado de Controlada/Coligada sem valores - Cia nº 05

18 02 02 Comentário do Desempenho de Controlada/Coligada não preenchido - Cia nº 05

18 01.01 02 Demonstração do Resultado de Controlada/Coligada sem valores - Cia nº 06

18 02 02 Comentário do Desempenho de Controlada/Coligada não preenchido - Cia nº 06

18 01.01 02 Demonstração do Resultado de Controlada/Coligada sem valores - Cia nº 08

18 02 02 Comentário do Desempenho de Controlada/Coligada não preenchido - Cia nº 08

18 01.01 02 Demonstração do Resultado de Controlada/Coligada sem valores - Cia nº 09

18 02 02 Comentário do Desempenho de Controlada/Coligada não preenchido - Cia nº 09

18 01.01 02 Demonstração do Resultado de Controlada/Coligada sem valores - Cia nº 10

18 02 02 Comentário do Desempenho de Controlada/Coligada não preenchido - Cia nº 10

18 01.01 02 Demonstração do Resultado de Controlada/Coligada sem valores - Cia nº 11
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

VERIFICAÇÃO DE ERROS

GRUPO QUADRO DESCRIÇÃO DO ERROTIPO  DE ERROCAMPO

Data-Base - 31/03/2005

3 - CNPJ

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

18 02 02 Comentário do Desempenho de Controlada/Coligada não preenchido - Cia nº 11

18 01.01 02 Demonstração do Resultado de Controlada/Coligada sem valores - Cia nº 12

18 02 02 Comentário do Desempenho de Controlada/Coligada não preenchido - Cia nº 12

18 01.01 02 Demonstração do Resultado de Controlada/Coligada sem valores - Cia nº 13

18 02 02 Comentário do Desempenho de Controlada/Coligada não preenchido - Cia nº 13

18 01.01 02 Demonstração do Resultado de Controlada/Coligada sem valores - Cia nº 14

18 02 02 Comentário do Desempenho de Controlada/Coligada não preenchido - Cia nº 14

18 01.01 02 Demonstração do Resultado de Controlada/Coligada sem valores - Cia nº 15

18 02 02 Comentário do Desempenho de Controlada/Coligada não preenchido - Cia nº 15
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

99999-9 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

ÍNDICE

GRUPO QUADRO DESCRIÇÃO

Data-Base - 31/03/2005

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

PÁGINA

01 01 IDENTIFICAÇÃO 1

01 02 SEDE 1

01 03 DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia) 1

01 04 REFERÊNCIA DO ITR 1

01 05 COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 2

01 06 CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 2

01 07 SOCIEDADES NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 2

01 08 PROVENTOS EM DINHEIRO 2

01 09 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 3

01 10 DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 3

02 01 BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO 4

02 02 BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO 5

03 01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 6

04 01 NOTAS EXPLICATIVAS 8

05 01 COMENTÁRIO DO DESEMPENHO DA COMPANHIA NO TRIMESTRE 26

09 01 PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS 35

17 01 RELATÓRIO DA REVISÃO ESPECIAL 37

BANDEIRANTE ENERGIA S.A.

ENERTRADE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SA

ENERGEST S.A.

ENERPEIXE S.A.

ENERCORP SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA.

ENERCOUTO S.A.

COUTO MAGALHÃES ENERGIA S.A.

EDP LAJEADO ENERGIA S.A.

INVESTCO S.A.

IVEN S.A.

ESPÍRITO SANTO CENTR.ELETR.SA-ESCELSA

MAGISTRA PARTICIPAÇÕES S.A.

EMP.ENERG.MATO GROSSO SUL S.A.-ENERSUL

VERIFICAÇÃO DE ERROS 38/39
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ANEXO L 

• Informações Trimestrais Pro Forma da Energias do Brasil, relativas aos trimestres 
encerrados em 31 de março de 2005. 
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Balanço patrimonial pro forma em 31 de Março de 2005

Troca de ações
de acionistas

Atual minoritários Ajustado

Disponibilidades, títulos e valores mobiliários 436.403                  436.403                  
Empréstimos e financiamentos 3.696.853             3.696.853             

Circulante 877.641                877.641                
Denominados em moeda estrangeira 218.737                218.737                
Senior notes 23.938                  23.938                  
Empréstimos e financiamentos 194.799                194.799                
Denominados em Reais 658.904                658.904                
Debêntures 8.298                    8.298                    
Empréstimos e financiamentos 650.606                650.606                

Exigível a longo prazo 2.819.212             2.819.212             
Denominados em moeda estrangeira 1.562.165             1.562.165             
Senior notes 1.149.020             1.149.020             
Empréstimos e financiamentos 413.145                413.145                
Denominados em Reais 1.257.047             1.257.047             
Debêntures 47.289                  47.289                  
Empréstimos e financiamentos 1.209.758             1.209.758             

Patrimônio líquido 1.400.169             765.560                 2.165.729             
Capital social 1.323.841             659.760                 1.983.601             
Reserva de capital 2.246                    2.246                    
Lucros acumulados 74.082                  105.800                 179.882                

Nota: Ajuste efetuado refere-se à eliminação do saldo da participação dos minoritários em Escelsa, Enersul e Bandeirante relecionadas com 
troca de ações e respectivo aumento  de capital social de EDP Brasil.
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Demonstração do resultado pro forma em 31 de Março de 2005

Troca de ações
de acionistas

Atual minoritários Ajustado
Receita operacional

Fornecimento de energia elétrica 1.268.755                  1.268.755                  
Suprimento de energia elétrica 39.437                       39.437                       
Outras receitas operacionais 119.174                     119.174                     

1.427.366                  -                             1.427.366                  
Dedução da receita operacional

Quota para reserva global de reversão (9.725)                        (9.725)                        
Impostos e contribuições sobre a receita (321.137)                    (321.137)                    

(330.862)                    -                             (330.862)                    
Receita operacional líquida 1.096.504                  -                             1.096.504                  
Custo do serviço de energia elétrica

Energia elétrica comprada para revenda (413.407)                    (413.407)                    
Energia livre -                             -                             
Encargos de uso de rede elétrica (132.407)                    (132.407)                    

(545.814)                    -                             (545.814)                    
Custo da operação

Pessoal (32.555)                      (32.555)                      
Materiais e serviços de terceiros (32.766)                      (32.766)                      
Depreciações e amortizações (48.692)                      (48.692)                      
Subvenção - CCC e CDE (100.267)                    (100.267)                    
Outros custos de operação (19.254)                      (19.254)                      

(233.534)                    -                             (233.534)                    
(779.348)                    -                             (779.348)                    

Custo do serviço prestado a terceiros (2.487)                        (2.487)                        
Lucro operacional bruto 314.669                     -                             314.669                     
Despesas operacionais

Com vendas (11.520)                      (11.520)                      
Gerais e administrativas (63.142)                      (63.142)                      
Depreciações e amortizações (12.380)                      (12.380)                      
Outras despesas operacionais, líquidas (8.825)                        (8.825)                        

(95.867)                      -                             (95.867)                      
Resultaddos ajustes do sistema 218.802                     -                             218.802                     
Resultado das participações societárias 647                             647                             
Resultado financeiro líquido (55.885)                      (55.885)                      
Lucro operacional 163.564                     -                             163.564                     
Resultado não operacional

Receitas não operacionais 2.911                          2.911                          
Despesas não operacionais (1.315)                        (1.315)                        

1.596                          -                             1.596                          
Lucro (prejuízo) antes do imposto de

renda e da contibuição social 165.160                     -                             165.160                     
Imposto de renda e contribuição
   social correntes e diferidos (62.655)                      (62.655)                      

Lucro (prejuízo) antes da participação
dos minoritários 102.505                     -                             102.505                     

Participação dos minoritários (71.102)                      70.598                       (504)                           
Lucro líquido (prejuízo) 31.403                       70.598                       102.001                     

Nota: Ajuste efetuado refere-se à eliminação do saldo da participação dos minoritários em Escelsa, Enersul e Bandeirante relecionadas com 
troca de ações e respectivo aumento  de capital social de EDP Brasil.
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ANEXO M 

• Informações Trimestrais Pro Forma da Energias do Brasil, relativas ao trimestre encerrado 
em 31 de março de 2004. 
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Demonstração do resultado pro forma em 31 de Março de 2004

Troca de ações
de acionistas

Atual minoritários Ajustado
Receita operacional

Fornecimento de energia elétrica 1.159.860               1.159.860               
Suprimento de energia elétrica 21.910                    21.910                    
Outras receitas operacionais 77.523                    77.523                    

1.259.293               -                         1.259.293               
Dedução da receita operacional

Quota para reserva global de reversão (7.679)                    (7.679)                    
Impostos e contribuições sobre a receita (303.409)                (303.409)                

(311.088)                -                         (311.088)                
Receita operacional líquida (1) 948.205                  -                         948.205                  
Custo do serviço de energia elétrica

Energia elétrica comprada para revenda (386.290)                (386.290)                
Energia livre (15.187)                  (15.187)                  
Encargos de uso de rede elétrica (94.868)                  (94.868)                  

(496.345)                -                         (496.345)                
Custo da operação

Pessoal (37.960)                  (37.960)                  
Materiais e serviços de terceiros (27.681)                  (27.681)                  
Depreciações e amortizações (44.541)                  (44.541)                  
Subvenção - CCC e CDE (56.637)                  (56.637)                  
Outros custos de operação (21.674)                  (21.674)                  

(188.493)                -                         (188.493)                
(684.838)                -                         (684.838)                

Custo do serviço prestado a terceiros (1.011)                    (1.011)                    
Lucro operacional bruto 262.356                  -                         262.356                  
Despesas operacionais

Com vendas (15.449)                  (15.449)                  
Gerais e administrativas (47.561)                  (47.561)                  
Depreciações e amortizações (10.380)                  (10.380)                  
Outras despesas operacionais, líquidas (6.834)                    (6.834)                    

(80.224)                  -                         (80.224)                  
Resultado do serviço 182.132                  -                         182.132                  
Resultado das participações societárias -                         -                         
Resultado financeiro líquido (58.630)                  (58.630)                  
Lucro operacional 123.502                  -                         123.502                  
Resultado não operacional

Receitas não operacionais 2.133                      2.133                      
Despesas não operacionais (2.080)                    (2.080)                    

53                           -                         53                           
Lucro (prejuízo) antes do imposto de

renda e da contibuição social 123.555                  -                         123.555                  
Imposto de renda e contribuição
   social correntes e diferidos (48.095)                  (48.095)                  

Lucro (prejuízo) antes da participação
dos minoritários 75.460                    -                         75.460                    

Participação dos minoritários (18.480)                  18.406                    (74)                         
Lucro líquido (prejuízo) 56.980                  18.406                  75.386                    

Nota: Ajuste efetuado refere-se à eliminação do saldo da participação dos minoritários em Escelsa, Enersul e Bandeirante relecionadas 
com troca de ações e respectivo aumento  de capital social de EDP Brasil.
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ANEXO N 

• Informações Financeiras Consolidadas da Energias do Brasil e suas controladas relativas 
aos trimestres encerrados em 31 de março de 2005 e 2004. 
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EDP - Energias do Brasil S.A. 
e empresas controladas 
Demonstrações financeiras consolidadas 
em 31 de março de 2005 
e parecer dos auditores independentes 
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Relatório dos auditores independentes 
sobre as revisões limitadas 
 
Aos Administradores e Acionistas 
EDP - Energias do Brasil S.A. 
 
1 Efetuamos revisões limitadas das demonstrações financeiras da EDP Energias do 
Brasil S.A. e suas controladas referentes aos trimestres findos em 31 de março de 2005 e de 2004, 
elaboradas sob a responsabilidade de sua administração. 
 
2 Nossas revisões foram efetuadas de acordo com as normas específicas estabelecidas pelo 
IBRACON - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, em conjunto com o Conselho 
Federal de Contabilidade - CFC, e consistiram, principalmente, em: (a) indagação e discussão com 
os administradores responsáveis pelas áreas contábil, financeira e operacional da companhia, 
quanto aos principais critérios adotados na elaboração das informações trimestrais e (b) revisão 
das informações relevantes e dos eventos subseqüentes que tenham, ou possam vir a ter, efeitos 
relevantes sobre a posição financeira e as operações da companhia. 
 
3 Com base em nossas revisões limitadas, não temos conhecimento de qualquer 
modificação relevante que deva ser feita nas informações trimestrais acima referidas, para que 
estas estejam de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis à preparação das 
informações trimestrais, de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM. 
 
4 As demonstrações financeiras contêm, também, informações contábeis relativas ao 
trimestre findo em 31 de dezembro 2004. Examinamos essas informações por ocasião de sua 
preparação, em conexão com o exame das demonstrações financeiras nessa data, sobre as quais 
emitimos nosso correspondente parecer, sem ressalvas, em 4 de fevereiro de 2005. 
 
5 Como descrito na Nota 3, apenas para fins de comparação, as demonstrações financeiras 
do exercício de 2003 estão apresentadas "pro forma" de modo a incorporarem reclassificações e 
ajustes daquele exercício. 
 
6 Conforme mencionado na Nota 5, em decorrência das revisões tarifárias periódicas 
previstas nos contratos de concessão de suas controladas diretas e indireta, Bandeirante Energia 
S.A. e Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA e Empresa Energética de Mato Grosso do 
Sul S.A. - ENERSUL, respectivamente, a ANEEL fixou os reposicionamentos tarifários dessas 
companhias. Durante o exercício de 2004, a ANEEL alterou os percentuais de reposicionamento 
em caráter definitivo para a ESCELSA e ainda em caráter provisório para a Bandeirante e 
ENERSUL. Essas alterações resultaram em redução da receita no montante líquido de R$ 165.403 
mil, registrado no resultado consolidado do exercício findo em 31 de dezembro de 2004. As 
demonstrações financeiras consolidadas não contemplam outros ajustes que poderão resultar dos 
reposicionamentos tarifários definitivos da Bandeirante e da ENERSUL. 
 
7 Este relatório é somente para uso da EDP - Energias do Brasil S.A. 
 
São Paulo, 15 de junho de 2005 
 
PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes 
CRC 2SP000160/O-5 
 
Wander Rodrigues Teles 
Contador CRC 1DF005919/O-3 "S" SP 
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EDP - Energias do Brasil S.A. 
e empresas controladas 
 
Balanços patrimoniais consolidados (não auditados) 
Em milhares de reais 
  

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas. 
 

 31 de março 31 de dezembro  31 de março 31 de dezembro 
Ativo de 2005 de 2004 Passivo e patrimônio líquido de 2005 de 2004 
      
Circulante   Circulante   
 Disponibilidades 269.665 183.478  Fornecedores 416.395 415.291 
 Títulos e valores mobiliários 166.738 197.063  Encargos de dívida 46.499 66.621 
 Consumidores e concessionários 1.202.057 1.156.480  Empréstimos e financiamentos 831.142 770.395 
 Tributos e contribuições sociais compensáveis 83.968 101.174  Impostos e contribuições sociais 232.192 205.410 
 Dividendos a receber  21  Obrigações estimadas 51.211 59.446 
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 57.431 61.542  Dividendos propostos 25.328 25.359 
 Estoques 9.654 14.651  Eletrobrás 108.117 103.496 
 Contas a receber de Furnas 26.289 43.098  Provisão para contingências 7.637 6.045 
 Contas a receber da PETROBRAS 24.466 72.000  Benefícios pós-emprego 19.790 19.890 
 Outros créditos 75.773 72.863  Outros 156.884 183.919 
      
 1.916.041 1.902.370  1.895.195 1.855.872 
          
Realizável a longo prazo   Exigível a longo prazo   
 Consumidores e concessionários 788.900 694.756  Fornecedores 102.949 127.112 
 Programa emergencial de redução do consumo    Empréstimos e financiamentos 2.819.212 2.728.908 
  de energia elétrica 9.451 9.451  Impostos e contribuições sociais  54.868 
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 731.699 741.547  Provisão para contingências 327.010 316.026 
 Partes relacionadas 31.535 30.370  Benefícios pós emprego 126.393 126.393 
 Adiantamentos para futuros aumentos de capital 2.366 2.651  Imposto de renda e contribuição social diferidos 141.490 139.619 
 Depósitos vinculados a litígios 196.965 186.178  Adiantamentos para futuros aumentos de capital 31.574 31.574 
 Contas a receber da PETROBRAS 24.466 24.000  Provisão para passivo a descoberto  39.566 
 Eletrobrás 108.117 103.496  Reserva para reversão e amortização 17.248 17.248 
 Outros créditos 119.488 159.064  Outros 211.892 111.800 
      
 2.012.987 1.951.513  3.777.768 3.693.114 
      
Permanente   Participação de acionistas minoritários 933.605 844.166 
 Investimentos 397.476 411.478    
 Imobilizado 3.671.118 3.487.656 Patrimônio líquido   
 Diferido 9.115 8.901  Capital social 1.323.841 1.323.841 
    Reserva de capital 2.246 2.246 
 4.077.709 3.908.035  Lucros acumulados 74.082 42.679 
      
    1.400.169 1.368.766 
      
Total do ativo 8.006.737 7.761.918 Total do passivo e patrimônio líquido 8.006.737 7.761.918 
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EDP - Energias do Brasil S.A. 
e empresas controladas 
 
Demonstrações do resultado consolidado 
Períodos findos em 31 de março (não auditadas) 
Em milhares de reais, exceto quando indicado  
  

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas. 
 

 2005 2004 
   
Receita operacional   
 Fornecimento de energia elétrica 1.268.755 1.159.860 
 Suprimento de energia elétrica 39.437 21.910 
 Outras receitas operacionais 119.174 77.523 
   
 1.427.366 1.259.293 
   
Dedução da receita operacional   
 Quota para reserva global de reversão (9.725) (7.679) 
 Impostos e contribuições sobre receitas (321.137) (303.409) 
   
 (330.862) (311.088) 
   
Receita líquida operacional  1.096.504 948.205 
   
Custo do serviço de energia   
 Energia elétrica comprada para revenda (413.407) (386.290) 
 Energia livre  (15.187) 
 Encargos de uso da rede elétrica (132.407) (94.868) 
   
 (545.814) (496.345) 
   
Custo de operação   
 Pessoal (32.555) (37.960) 
 Materiais e serviços de terceiros (32.766) (27.681) 
 Depreciações e amortizações (48.692) (44.541) 
 Subvenção - CCC e CDE (100.267) (56.637) 
 Taxa de fiscalização (1.125) (795) 
 Tributos (700) (591) 
 Outros custos de operação (17.430) (20.288) 
   
 (233.535) (188.493) 
   
Custo do serviço prestado a terceiros (2.487) (1.011) 
   
Lucro operacional bruto 314.668 262.356 
   
Despesas operacionais   
 Com vendas (11.520) (15.449) 
 Gerais e administrativas (63.142) (47.561) 
 Depreciações e amortizações (12.380) (10.380) 
 Outras despesas operacionais, líquidas (8.825) (6.835) 
   
 (95.867) (80.225) 
   
Resultado do serviço 218.801 182.131 
   
Resultado das participações societárias 647  
   
Resultado financeiro líquido (55.885) (58.630) 
   
Lucro operacional 163.563 123.501 
   
Resultado não operacional   
 Receita não operacional 2.910 2.133 
 Despesa não operacional (1.315) (2.080) 
   
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 165.159 123.554 
   
 Imposto de renda e contribuição social correntes (68.720) (39.035) 
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 6.065 (9.060) 
   
Lucro antes da participação dos acionistas minoritários 102.504 75.459 
   
Participação dos acionistas minoritários (71.101) (18.480) 
   
Lucro líquido do período 31.403 56.979 
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EDP - Energias do Brasil S.A. 
 
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (não auditadas) 
Em milhares de reais 
   

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas. 
 

 Capital Reserva de Reserva de Prejuízos  

 social reavaliação lucros - legal acumulados Total 
      
Em 31 de dezembro de 2003 1.303.841   (61.950) 1.241.891 
 Lucro líquido do período    56.979 56.979 
      
Em 31 de março de 2004 1.303.841   (4.971) 1.298.870 
 Aumento de capital 20.000    20.000 
 Ajuste do exercício anterior      
  Ajuste efetuado    (33.100) (33.100)
  Ajuste de exercício anterior feito diretamente      
   no resultado de 2003    33.100 33.100 
 Lucro líquido do período    49.896 49.896 
 Reserva legal - 5%   2.246 (2.246)  
      
Em 31 de dezembro de 2004 1.323.841  2.246 42.679 1.368.766 
 Lucro líquido do período    31.403 31.403 
      
Em 31 de março de 2005 1.323.841  2.246 74.082 1.400.169 
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EDP - Energias do Brasil S.A. 
e empresas controladas 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras consolidadas em 31 de março de 2005  
e 31 de dezembro de 2004 (não auditadas) 
Em milhares de reais, exceto quando indicado 
   

 

1 Contexto operacional 
 
A EDP - Energias do Brasil S.A. ("Energias do Brasil"), companhia de capital fechado, constituída 
em 24 de julho de 2000, tem como objetivo social participar em outras sociedades ou quotistas, 
bem como em negócios e empreendimentos do setor energético, no Brasil ou no exterior. A 
Companhia pode, ainda, prestar serviços de assessoria e consultoria técnica na área de energia, em 
suas diferentes formas e modalidades no Brasil ou no exterior. 
 
O Governo Federal, através do Ministério das Minas e Energias - MME, estabeleceu o novo modelo 
do setor elétrico, através da publicação das Medidas Provisórias nos. 144 e 145/03, convertidas nas 
Leis nº 10.848 e 10.847, de 15 de março de 2004, respectivamente. A Lei nº 10.848/04 foi 
regulamentada pelo Decreto no. 5.163/04 e a nº 10.847/04, pelo Decreto nº 5.184/04. 
 
2 Apresentação das demonstrações financeiras 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, as quais incluem disposições complementares da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, a Lei 
das Sociedades por Ações, as normas do IBRACON - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, 
do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e normas estabelecidas pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica - ANEEL, aplicadas de forma consistente com as práticas contábeis adotadas em 31 de 
dezembro de 2004. 
 
As nossas demonstrações contábeis consolidadas não auditadas incluem, na opinião da nossa 
administração, todos os reajustes necessários para apresentar de maneira apropriada nossos resultados 
operacionais e situação financeira nas datas e em relação aos períodos apresentados. Os resultados do 
trimestre findo em 31 de março de 2005 não são necessariamente indicativos dos resultados esperados 
para o exercício inteiro, findo em 31 de dezembro de 2005. 
 
Algumas empresas do grupo, consolidadas nessas demonstrações financeiras, estão sujeitas 
parcialmente e/ou integralmente às normas contidas no Manual de Contabilidade do Serviço Público 
de Energia Elétrica. 
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EDP - Energias do Brasil S.A. 
e empresas controladas 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras consolidadas em 31 de março de 2005  
e 31 de dezembro de 2004 (não auditadas) 
Em milhares de reais, exceto quando indicado 
   

 

3 Consumidores e concessionários 
 
 Consolidado 
     
 Circulante Longo prazo 
     

 
31 de março de 

2005 
31 de dezembro

de 2004 
31 de março de

2005 
31 de dezembro 

de 2004 
     
Consumidores     
 Fornecimento residencial, industrial,     
  comercial e rural 527.369 416.209 4.737  
 Poder público 85.380 53.055 17.566  
 Fornecimento ainda não faturado 116.123 230.291   
Recomposição Tarifária Extraordinária - RTE     
 Recomposição de receita 140.734 137.457 167.787 191.318 
 Energia livre 60.434 43.165 105.028 130.362 
Parcelamento de revisão tarifária ordinária 128.091 55.896 38.780 20.664 
Parcelamento de débitos 31.577 41.365   
Outros 36.509 53.147 10.694 21.836 
     
Subtotal - consumidores 1.126.217 1.030.585 344.592 364.180 
     
Concessionários  63   
CCEE 10.845 5.420 13.936 14.072 
Outros 10.196 52.886 41.918  
     
Subtotal - concessionários 21.041 58.369 55.854 14.072 
     
Provisão para créditos de liquidação     
 duvidosa (70.642) (65.923)   
Conta de compensação de variação     
 de custos da Parcela A 125.441 133.449 388.454 316.504 
     
 1.202.057 1.156.480 788.900 694.756 
  
4 Imposto de renda e contribuição social diferidos 
 
 Circulante Longo prazo 
     

 
31 de março de 

2005 
31 de dezembro

de 2004 
31 de março de

2005 
31 de dezembro 

de 2004 
     
Imposto de renda sobre prejuízos fiscais 28.463 33.590 305.457 380.687 
Contribuição social sobre base negativa 9.357 12.131 109.672 129.865 
Imposto de renda e contribuição social sobre  
 demais adições temporárias 11.679 7.919 162.280 73.845 
Imposto de renda e contribuição social sobre 
 provisão para déficit previdenciário - PSAP 1.939 1.939 21.928 23.269 
Imposto de renda e contribuição social sobre      
 crédito fiscal incorporado - ágio 5.993 5.963 132.362 133.881 
     
 57.431 61.542 731.699 741.547 
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EDP - Energias do Brasil S.A. 
e empresas controladas 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras consolidadas em 31 de março de 2005  
e 31 de dezembro de 2004 (não auditadas) 
Em milhares de reais, exceto quando indicado 
   

 

(a) Os créditos fiscais poderão ser realizados até o exercício de 2014, com base em projeções 
orçamentárias aprovadas pelos Conselhos de Administração das controladas. 
 
(b) Imposto de renda e contribuição social sobre provisão para déficit previdenciário - PSAP -
refere-se à parcela de benefícios excedente aos ativos relativos aos planos previdenciários do tipo 
benefício definido mantido pela Bandeirante, cuja provisão em 31 de dezembro  
de 2001 foi efetuada em contrapartida ao patrimônio líquido, dedutível por ocasião dos 
pagamentos mensais. 
 
(c) O imposto de renda e contribuição social sobre crédito fiscal incorporado pela 
Bandeirante decorre da operação de incorporação de parcela cindida de sua ex-controladora 
Enerpaulo - Energia Paulista Ltda., representada pelo ágio pago pela Enerpaulo na aquisição de 
ações da Bandeirante, que será amortizado pela curva determinada pela ANEEL entre a 
expectativa de resultados futuros e o prazo de concessão da Bandeirante, o que resulta em 
amortização anual média de R$ 6.068 até o ano de 2027. 
 
(d) As projeções orçamentárias mencionadas na Nota 4(a) indicam que há base de cálculo 
suficiente para recuperação do saldo integral dos créditos tributários no período como 
demonstrado; no entanto, quanto aos créditos relacionados ao PSAP e Ágio, mencionados nas 
Notas 4(b) e (c), estes serão realizados financeiramente até 2017 e 2027, respectivamente, em 
consonância com as normas de amortização dos valores a eles vinculados.  
 
As estimativas de realização dos créditos fiscais diferidos são periodicamente revisadas, de modo 
que eventuais alterações na perspectiva de recuperação sejam tempestivamente consideradas nas 
demonstrações financeiras. 
 
(e) No valor de exigível a longo prazo parte refere-se ao diferimento tributário das receitas 
decorrentes da RTE e energia de curto prazo das controladas. 
 
(f) Em decorrência das regras impostas pela Instrução CVM no. 371/02, a Escelsa deixou de 
realizar o registro de novos créditos, a partir de 1º de julho de 2002, nos montantes de 
R$ 118.065 até o exercício de 2003. Em 2004, a Escelsa passou a atender as regras preconizadas 
pelos artigos 2º e 4º da referida instrução, fato que permitiu reconhecimento contábil desses 
créditos fiscais, com efeito positivo no resultado de R$ 118.065, constantes dos valores de 
imposto de renda sobre prejuízos fiscais e contribuição social sobre base negativa. 
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EDP - Energias do Brasil S.A. 
e empresas controladas 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras consolidadas em 31 de março de 2005  
e 31 de dezembro de 2004 (não auditadas) 
Em milhares de reais, exceto quando indicado 
   

 

5 Investimento em empresas controladas 
 
Participação societária 
 
      Ágio Deságio Outros  
          
 Edinfor Bandeirante Iven Magistra Enerpeixe Investco Escelsa Investimentos Total 
          
Saldos em 31 de dezembro de 2003 244 36.078  359.352 5.956 7.511 (2.388) 5.559 412.312 
 Aumento de capital 69        69 
 Amortização de ágio  (364)  (3.615) (45) (67)   (4.091) 
          
Saldos em 31 de março de 2004 313 35.714  355.737 5.911 7.444 (2.388) 5.559 408.290 
          
 Acréscimo de ágio (deságio) durante 2004   23  (2.133) 10.442   8.332 
 Ganho de capital por alienação 20        20 
 Venda de participação  (313)        (313) 
 Ajuste de ágio    3.277     3.277 
 Outros investimentos        4.161 4.161 
 Amortização de ágio  (1.094)  (10.845) (136) (194)   (12.269) 
 Resultado de equivalência patrimonial (20)        (20) 
          
Saldos em 31 de dezembro de 2004  34.620 23 348.169 3.642 17.692 (2.388) 9.720 411.478 
 
      Ágio Deságio Outros  
          
  Bandeirante Iven Magistra Enerpeixe Investco Escelsa Investimentos Total 
          
Saldos em 31 de dezembro de 2004  34.620 23 348.169 3.642 17.692 (2.388) 9.720 411.478 
 Reclassificação de ágio em fevereiro de 2005      (9.700)   (9.700) 
 Outros investimentos        (183) (183) 
 Amortização de ágio  (365) (23) (3.615) (45) (71)   (4.119) 
          
Saldos em 31 de março de 2005  34.255  344.554 3.597 7.921 (2.388) 9.537 397.476 
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EDP - Energias do Brasil S.A. 
e empresas controladas 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras consolidadas em 31 de março de 2005  
e 31 de dezembro de 2004 (não auditadas) 
Em milhares de reais, exceto quando indicado 
   

 

6 Partes relacionadas 
 
(a) Partes relacionadas - referem-se basicamente a operações de mútuo entre a Magistra 
Participações S.A. (controlada da Escelsa) com a sociedade ligada ESC90, sem prazo de 
vencimento e com as seguintes principais bases: encargos de 100% do CDI e garantia de notas 
promissórias. 
 
(b) Adiantamentos para futuro aumento de capital (passivo exigível a longo prazo) - 
R$ 31.574; R$ 30.000 adiantados por Furnas Centrais Elétricas S.A. à Enerpeixe; R$ 1.574 
adiantados pela EDP Brasil à Enercouto (na EDP Brasil foi constituída provisão para perdas desse 
valor, motivo pelo qual fica pendente no passivo). 
 
As operações realizadas entre as empresas, apesar de não possuírem relevância, foram feitas em 
condições similares às de mercado.  
 
7 Imobilizado 
 

 
31 de março 

de 2005 
31 de dezembro 

de 2004 
   
Imobilizado em serviço   
 Geração 512.605 490.059 
 Transmissão 24.306 23.661 
 Distribuição 3.820.464 3.779.639 
 Comercialização 69.162 70.221 
 Administração 319.999 311.377 
 Depreciação e amortização acumulada   
  Geração (143.639) (139.109) 
  Transmissão (7.054) (6.849) 
  Distribuição (1.705.462) (1.670.027) 
  Comercialização (18.591) (15.614) 
  Administração (170.668) (163.713) 
   
 2.701.122 2.679.645 
   
Imobilizado em curso   
 Geração 1.182.851 1.029.533 
 Transmissão 244 244 
 Distribuição 241.108 221.497 
 Comercialização 226 (605) 
 Administração 19.562 25.571 
 Provisão para desvalorização de ativos   
  (Notas 12(iii) e (v)) (89.964) (89.964) 
   
 1.354.027 1.186.276 
   
Atividades não vinculadas   
 Ágio na incorporação de sociedade   
  controladora (Nota 7(c)) 460.584 460.584 
 Provisão para perda de ágio (460.584) (460.584) 
 Amortização acumulada do ágio (53.658) (47.855) 
 Amortização da provisão para perda de ágio 53.658 47.855 
   
   
   
Obrigações vinculadas à concessão (384.031) (378.265) 

   
 3.671.118 3.487.656 
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EDP - Energias do Brasil S.A. 
e empresas controladas 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras consolidadas em 31 de março de 2005  
e 31 de dezembro de 2004 (não auditadas) 
Em milhares de reais, exceto quando indicado 
   

 

Depreciação: as taxas de depreciação de bens reversíveis à União, substancialmente aqueles 
relativos às concessões da Bandeirante, Iven e Investco, foram fixadas pelo poder concedente, por 
resoluções da ANEEL. A taxa média global anualizada para de 2005 é de aproximadamente 5%. 
As taxas aplicáveis às demais empresas não afetam significativamente essa média. 
 
As obrigações vinculadas à concessão, demonstradas como retificadoras do imobilizado, referem-
se, principalmente, a recursos recebidos de consumidores pela Bandeirante e pela Iven, destinados 
à execução de empreendimentos relacionados ao fornecimento de energia elétrica, cuja utilização e 
destino se subordinam às determinações da ANEEL. 
 
De acordo com os artigos 63 e 64 do Decreto nº 41.019/57, os bens e instalações utilizados na 
produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica são vinculados a esses 
serviços, não podendo ser retirados, alienados, cedidos ou dados em garantia hipotecária sem a 
prévia e expressa autorização do Órgão Regulador. A Resolução ANEEL no. 20/99, regulamenta 
a desvinculação de bens das concessões do Serviço Público de Energia Elétrica, concedendo 
autorização prévia para desvinculação de bens inservíveis à concessão, quando destinados à 
alienação, determinando ainda que o produto da alienação seja depositado em conta bancária 
vinculada, para aplicação na concessão. 
 

N-12



EDP - Energias do Brasil S.A. 
e empresas controladas 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras consolidadas em 31 de março de 2005  
e 31 de dezembro de 2004 (não auditadas) 
Em milhares de reais, exceto quando indicado 
   

 

8 Empréstimos e financiamentos 
 
(a) Moeda estrangeira 
 
 31 de março de 2005 31 de dezembro de 2004 
         
 Curto prazo Longo prazo Curto prazo Longo prazo 
        
 Principal Encargos Principal Encargos Principal Encargos Principal Encargos 
        
Banco Itaú BBA S.A. (*) 7.110 30   7.786 310 3.185  
Itaú (*)     44.608 950   
Unibanco(*) 8.227 209   7.933 166 1.986 36 
European Invest Bank 7.854 576 19.924  7.818 126 20.125  
Secretaria do Tesouro Nacional - STN -  DMLP 2.969 738 30.928  2.956 336 30.791  
BBA FMO (*) 3.984 35 2.848  5.567 194 3.807  
B.B.V - Bradesco (*) 5.610 720   7.502 805   
BNDES  13.907 129 63.127  19.349 322 58.269  
Credit Suisse First Boston S.A. (*) 53.324 344   53.088 11   
BID - Banco Interamericano de  
 Desenvolvimento (*)  2.262 266.620  1.979 265.440  
Sênior Notes  23.938 1.149.020  52.431 1.143.935  
Citibank, N.A. (*) 31.540 602   31.401 247   
Santander (*) 54.258 371 29.356 342 28.331 41 29.226 37 
        
 188.783 29.954 1.561.823 342 216.339 57.918 1.556.764 73 
 
(*) Financiamento com proteção cambial por meio de "swap". 
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(b) Moeda nacional 
 
 31 de março de 2005 31 de dezembro de 2004 
          
 Curto prazo Longo prazo Curto prazo Longo prazo 
         
 Principal Encargos Principal Encargos Principal Encargos Principal Encargos 
         
ELETROBRÁS 7.658 237 51.775  10.376 186 53.459  
Citibank S.A. 110.379 7.270   110.380 2.147   
BNDES 81.833 1.077 635.644 40.622 74.733 947 592868 24.711 
Banco Fibra S.A. 2.780 91   2.418 54   
Banco da Amazônia S.A. 2.369 775 12.652  2.145 706 12.151  
BBVA       46.931  
Fundação Enersul 4.320 105 13.135  3.999 203 13.960  
Banco Itaú BBA S.A.  1.365 110.000      
Bradesco     21.480    
Banco do Brasil     11.699 277 26.389  
Banco Safra 19.828 16   19.828 23   
BNDES - recomposição tarifária  
 extraordinária 103.597 1.586 279.217  100.895 1.723 295.538  
BNDES - CVA 87.479 1.151 41.161  84.793 1.231 62.425  
Pactual     75.681    
Contas garantidas 212.258 366   30.228 233   
Debêntures Investco 6.358 1.940 45.470 1.819 5.238 681 40.925 1.425 
Juros sobre fundo de reversão         
Outros 3.500 566 25.552  163 292 1.289  
         
 642.359 16.545 1.214.606 42.441 554.056 8.703 1.145.935 26.136 
         
 831.142 46.499 2.776.429 42.783 770.395 66.621 2.702.699 26.209 
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(c) Programa de amortização do principal e juros de longo prazo 
 
  Moeda nacional Moeda estrangeira Total 
     
2006  240.340 86.958 327.298 
2007  225.622 1.277.981 1.503.603 
2008  140.328 87.872 228.200 
2009  130.880 34.557 165.437 
2010  108.098 20.355 128.453 
2011  98.904 19.906 118.810 
2012  73.084 6.125 79.209 
2013  62.672 807 63.479 
2014  59.243 401 59.644 
Após 2014  128.954 16.125 145.079 
     
  1.268.125 1.551.087 2.819.212 

 
 
9 Provisão para contingências 
 
   31 de março de 2005  31 de dezembro de 2004 
        
   Passivo Ativo  Passivo  Ativo 
         

 
Provisão no 

período  
Saldo 

acumulado 

Depósitos 
vinculados a 

litígios 
Provisão no 

período 
Saldo 

acumulado  

Depósitos 
vinculados a

litígios 
        
Trabalhistas        
 Diversos 1.282  32.771 25.408 (1.309) 31.489 23.745 
        
Cíveis        
 Consumidores 2.397  54.601 18.707 4.968 52.204 18.507 
        
Fiscais        
 Diversos 7.582  236.159 149.089 26.940 228.577 140.166 
        
Outros 1.315  11.116 3.761 9.801 9.801 3.760 
        
 12.576  334.647 196.965 40.400 322.071 186.178 
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10 Imposto de renda e contribuição social 
 
  31 de março de 2005 31 de dezembro de 2004 
      

  
Imposto 
de renda Contribuição social 

Imposto 
de renda Contribuição social 

      
Lucro antes do IR/CS  165.159 165.159 123.554 123.554 
Adições (exclusões)      
 Exclusões  (67.694) (67.694) (31.610) (31.610) 
 Adições  113.560 111.228 43.487 41.592 
      
  211.025 208.693 135.431 133.536 
      
Compensação 30%  (13.813) (13.518) (28.189) (27.920) 
      
Base de cálculo  197.212 195.175 107.242 105.616 
Alíquotas nominais - %  25 9 25 9 
      
  49.296 17.565 27.253 9.554 
      
Impostos diferidos  (4.526) (1.539) 6.620 2.440 
Outros  1.859  2.020 208 
      
Efeito no resultado  46.629 16.026 35.893 12.202 

 
11 Patrimônio líquido 
 
(a) Composição acionária 
 
O capital social subscrito é representado em 31 de março de 2005 por 1.461.301.140 ações 
ordinárias nominativas, sendo que desse total 1.432.783.936 encontram-se integralizadas. A 
composição dos acionistas é como segue: 
 

Acionistas  
Ações

integralizadas Percentual 
    
Balwerk - Consult. Econômica e Part., Soc. Unipessoal L.DA  663.521.204 46,31 
EDP - Energias de Portugal S.A.  667.459.859 46,58 
Electricidade de Portugal Internacional, SGPS S.A.  92.334.445 6,44 
Calibre Holdings INC  8.577.938 0,60 
EDP - Gestão da Produção de Energia S.A.  890.486 0,06 
Pessoa física  4 0,00 
    
  1.432.783.936 100,00 
 
Em fevereiro de 2004, houve um aumento de capital de R$ 20.000, efetuado pela EDP Energias 
de Portugal S.A. elevando assim o capital integralizado para R$ 1.323.841. 
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(b) Direito das ações 
 
Do lucro líquido do exercício, depois de serem deduzidos os prejuízos acumulados, serão 
destinados, sucessivamente e nesta ordem: 
 
(i) 5% para reserva legal, até atingir 20% do capital social. 
 
(ii) A importância destinada à formação de reservas para contingências na forma prevista no 

artigo 195 da Lei nº 6.404/76. 
 
(iii) A importância destinada à reserva de lucros a realizar na forma prevista do artigo 197 da 

Lei nº 6.404/76. 
 
(iv) 25%, no mínimo, do lucro líquido ajustado pelas deduções mencionadas, a título de 

dividendos aos acionistas. 
 
(v) O saldo terá a destinação que for determinada por Assembléia geral, observadas as 

disposições legais pertinentes. 
 
Os dividendos previstos não serão obrigatórios no exercício social em que a diretoria informar à 
Assembléia geral ser incompatível com a situação financeira da Companhia. 
 
A Assembléia Geral Ordinária poderá, desde que não haja oposição de qualquer acionista, 
deliberar a distribuição de dividendo inferior ao previsto ou a retenção de todo o lucro. 
 
Neste exercício, a Administração propôs a não-distribuição de dividendos a fim de manter a 
Companhia capitalizada para fazer face a seus compromissos financeiros e investimentos. 
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12 Receita operacional 
 
      Março 
       
   2005   2004 
       
 Número  Total - milhares Número  Total - milhares 
 consumidores MWH de reais consumidores MWH de reais 
       

Fornecimento       
 Residencial 2.487.039 1.136.031 442.983 2.430.515 1.169.467 420.825 
 Industrial  23.470 1.592.882 330.265 23.867 1.879.860 330.826 
 Comércio, serviços e outras 
  atividades 224.554 694.568 230.973 223.899 700.856 216.019 
 Rural 163.154 182.988 35.949 153.703 185.197 32.713 
 Outros 24.002 421.905 100.489 23.120 462.339 96.216 
 Fornecimento não faturado 440 5.195 92.032 432 5.120 22.368 
 Parcelamento da revisão  
  tarifária ordinária      13.399 
 Realinhamento tarifário   (857)    
 Comercialização       
  FAFEN e Enertrade   36.921   27.494 
       

 2.922.659 4.032.569 1.268.755 2.855.536 4.402.839 1.159.860 
       

Suprimento       
 Convencional 4 73.306 7.115 5 81.574 8.051 
 Curto prazo   934   211 
 Leilão   10.417    
 Outros   20.971   13.648 
       

 4 73.306 39.437 5 81.574 21.910 
       

Outras receitas operacionais        
 Disponibilidades da rede  
  elétrica   104.964   49.308 
 Energia de curto prazo   416   379 
 Energia livre      15.762 
 Serviços taxados e outros   13.794   12.074 
       

   119.174   77.523 
       

 2.922.540 4.105.875 1.427.366 2.855.438 4.519.413 1.259.293 

 
  

 
13 Composição das despesas gerais e administrativas 
 
  31 de março 
   
 2005 2004 
   
Pessoal 30.149 24.963 
Materiais 3.393 820 
Serviços de terceiros 20.103 16.210 
Arrendamentos e aluguéis 1.356 1.393 
Tributos 647 486 
Outros 7.494 3.689 
   
 63.142 47.561 
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14 Resultado financeiro líquido 
 
  31 de março 
   
 2005 2004 
   
Renda de aplicações financeiras 13.440 5.727 
Variação monetária e acréscimo moratório - energia vendida 18.823 14.621 
SELIC ativo regulatório 44.877 45.535 
Variação monetária e acréscimo moratório - tributos recuperáveis 24 5.800 
Variação cambial de empréstimos e financiamentos 2.657 385 
Operações de proteção cambial ("hedge") 17 523 
PIS e COFINS sobre receitas financeiras 17 (3.666) 
Outras  3.664 
   
Receitas financeiras 79.855 72.589 
   
Variação monetária e acréscimo moratório - energia comprada 1.714 (1.119) 
Variação monetária de empréstimos e financiamentos (5.421) (8.210) 
Variação cambial de empréstimos e financiamentos (7.713) (8.582) 
Encargos da dívida (91.415) (90.497) 
CPMF (6.541) (6.439) 
Operações de proteção cambial ("hedge") (18.544) (10.300) 
Crédito COFINS sobre despesas financeiras (253) 2.531 
Diversos (12) (37) 
Variação monetária e acréscimo moratório - judiciais (6.131) (8.566) 
Outras (1.424)  
   
Despesas financeiras (135.740) (131.219) 
   
Resultado financeiro (55.885) (58.630) 

 
15 Instrumentos financeiros 
 
(a) Considerações gerais 
 
A utilização de instrumentos e operações envolvendo taxas de juros tem por objetivo a proteção do 
resultado das operações ativas e passivas da controladora e das empresas consolidadas. As operações 
são realizadas por intermédio das áreas financeiras de acordo com a estratégia aprovada pelas 
diretorias. As administrações avaliam que os riscos são mínimos, pois não existem concentração e as 
operações são realizadas com bancos de reconhecida solidez e dentro de limites aprovados. 
 
(b) Valor de mercado dos instrumentos financeiros 
 
Os valores de mercado dos principais instrumentos financeiros das empresas controladas 
aproximam-se dos valores contábeis, destacando-se os empréstimos e financiamentos. 
 
Os valores de mercado, quando aplicável, foram calculados conforme o valor presente desses 
instrumentos financeiros, considerando a taxa de juros praticada pelo mercado para operações de 
riscos e operações similares e não apresentam diferenças relevantes em relação aos valores contábeis. 
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(c) Risco de crédito 
 
Outro instrumento financeiro capaz de expor, principalmente, as empresas controladas 
Bandeirante, Escelsa e Enersul, ao risco de crédito é representado por contas a receber, que no 
entanto é atenuado pela venda a uma base de clientes pulverizada, bem como pela realização 
periódica de análises de créditos. 
 
Todavia, a Companhia tem o direito de interromper o fornecimento de energia caso o cliente 
deixe de realizar seus pagamentos, dentro de parâmetros e prazos definidos pela legislação e 
regulamentação específica. 
 
(d) Operações de "hedge" 
 
A Bandeirante, com o intuito de eliminar a exposição de todas as suas dívidas em dólar às 
oscilações da taxa de câmbio, possui em 31 de março de 2005 as seguintes operações de "hedge": 
 
• Banco Itaú BBA S.A. - troca de variação cambial mais juros de 9,5% ao ano, da dívida junto à 

mesma instituição (Nota 8), por variação do CDI mais 1,75% ao ano. A diferença entre os 
índices encontra-se registrada no passivo circulante no valor de R$ 2.047. 

 
• Banco Santander Brasil S.A. - troca de variação cambial mais juros de 4,15% ao ano, da 

dívida junto à mesma instituição (Nota 8), por variação de 108% do CDI, com 
vencimento para 11 de dezembro de 2006. A diferença entre os índices encontra-se 
registrada no passivo exigível a longo prazo no valor de R$ 1.878. 

 
• Banco Santander Brasil S.A. - troca de variação cambial mais juros de 4,15% ao ano, da 

dívida junto à mesma instituição (Nota 8), por variação de 108% do CDI, com 
vencimento para 11 de dezembro de 2006. A diferença entre os índices encontra-se 
registrada no passivo exigível a longo prazo no valor de R$ 1.878. 

 
• Credit Suisse First Boston S.A. - troca de variação cambial mais juros de 2,5% ao ano, da 

dívida junto à mesma instituição (Nota 8), por variação de 103,5% do CDI, com 
vencimento em 28 de dezembro de 2005. A diferença entre os índices encontra-se 
registrada no passivo exigível a longo prazo no valor de R$ 2.784. 

 
• BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento - para cada parcela liberada do 

financiamento junto ao BID - tranche "a" e Consórcio de Bancos - tranche "b" (Nota 8), 
no montante de US$ 100 milhões, foram contratadas junto ao Banco Citibank S.A. e 
Banco J.P. Morgan S.A. operações para troca dos encargos originais do financiamento, 
por remunerações baseadas no intervalo de 98% a 123,29% do CDI, sendo que o 
mínimo previsto de 114,45% foi reduzido como resultado de pagamento antecipado 
referente à taxa de CDI do período. O montante correspondente a diferença entre os 
índices encontra-se registrado no passivo circulante e passivo exigível a longo prazo, nos 
valores de R$ 3.734 e R$ 50.649, respectivamente.  
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Os empréstimos e financiamentos contratados pela Escelsa e Enersul, foram captados a taxas e 
encargos usualmente praticados nos mercados nacional e internacional, para funding de 
investimentos no setor de energia elétrica nas suas áreas de concessão do serviço público de energia 
elétrica. A controlada Magistra apresenta a consolidação de passivos financeiros em moeda 
estrangeira (US$) de suas controladas Enersul e Cesa. Para que fossem reduzidos o risco de taxa de 
câmbio e taxa de juros, para uma parte dessas obrigações, foram celebrados contratos de direitos de 
troca de resultados financeiros ("swap"), com troca de índices.  
 
A EDP Brasil possui financiamento com o Citibank, N.A. em dólares, com juros de 4,49% ao 
ano, garantido por notas promissórias e cláusula de "swap" de 112,5% do CDI. 
 
(e) Risco nos negócios 
 
Por atuarem em segmento de mercado altamente regulamentado, as empresas do grupo têm a 
condução de seus negócios sujeita a variáveis como oferta e demanda, preços de comercialização, 
rígido controle de repasse de custos e, ainda, escassez de crédito específico e apropriado às 
necessidades do setor, em termos de custo e prazo. 
 
A administração das empresas monitora cuidadosamente essas variáveis e na iminência de desvios 
em relação à recuperação projetada dos investimentos efetuados, são adotadas as medidas 
apropriadas para retomada da rentabilidade, mediante estratégias previamente definidas. 
 
Quando necessário são constituídas as devidas provisões para imparidade de ativos, levando em 
consideração as mudanças de circunstâncias de planos de negócios e as taxas de retorno 
esperadas. Também no caso de desequilíbrio financeiro nas empresas que as levem a passivo a 
descoberto, são constituídas as provisões respectivas. 
 
16 Eventos subseqüentes 
 
Em 7 de abril de 2005, foram realizadas Reuniões dos Conselhos de Administração da EDP - 
Energias do Brasil S.A. e de suas controladas, por meio das quais foi aprovada celebração, pelas 
Diretorias das Companhias envolvidas, do Instrumento de Justificação e Protocolo de Cisão 
Parcial e de Incorporação de Sociedades e de Ações (o "Protocolo"). 
 
O Protocolo tem por objeto consubstanciar as justificativas, os termos e condições de 
reorganização societária a ser proposta às Assembléias Gerais das Companhias, em decorrência da 
qual a estrutura do grupo integrado pelas Companhias envolvidas será simplificada. A EDP - 
Energias do Brasil S.A. ("EDP - Energias do Brasil") passará a ter seus valores mobiliários 
negociados em bolsa de valores e em cujo capital participarão diretamente os atuais acionistas não 
controladores da Iven S.A. ("Iven"), Bandeirante Energia S.A. ("Bandeirante"), Espírito Santo 
Centrais Elétricas - Escelsa ("Escelsa") e Empresa Energética do Mato Grosso do Sul - Enersul 
("Enersul") (a "Reorganização"). 
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Atualmente, a estrutura societária do grupo e a composição acionária das Companhias é 
resumidamente a seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Reorganização proposta englobará as seguintes operações: 
 
(a) Cisão parcial da Magistra Participações S.A. ("Magistra"), com incorporação pela 

Enersul do acervo cindido, o qual será representado por elementos ativos (participação 
detida pela Magistra no capital da Enersul e pelo ágio registrado quando da aquisição da 
aludida participação) e por itens em valores correspondentes do patrimônio líquido. 

 
(b) Incorporação da Iven pela Energias do Brasil. 
 
(c) Cisão parcial da Energias do Brasil, com incorporação pela Escelsa do acervo cindido, o 

qual será representado pelo ativo diferido decorrente do ágio registrado em relação ao 
investimento detido na Iven e provisão em valor equivalente a 100% do valor do ágio, 
bem como por R$ 1.000,00 (um mil reais) da conta capital e caixa equivalente. 

 
(d) Incorporação pela Escelsa das ações da sua então controlada Enersul. 
 
(e) Incorporação, pela Energias do Brasil, das ações de suas então controladas Escelsa 

e Bandeirante. 

Bandeirante 

Mercado 

Iven 

Energias do 
Brasil

Enersul 

Escelsa 

 
Mercado 

 
Mercado 

Magistra 

97,75% do capital votante 
96,50% do capital total 

87,86% do capital votante
65,20% do capital total 

100% do capital votante
100% do capital total 

69,55% do capital votante
23,98% do capital total 

52,3% do capital votante 
52,3% do capital total 

GTD 
Participações 25% do capital votante

25% do capital total 

22,7% do capital votante 
22,7% do capital total 
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A Reorganização proposta se justifica pelas razões expostas a seguir: (i) possibilitará a 
concentração e aumento da liquidez das ações no mercado de capitais; (ii) resultará na 
simplificação da estrutura acionária do grupo e redução de custos; (iii) possibilitará o 
aproveitamento fiscal do ágio pela Enersul; (iv) possibilitará o aproveitamento fiscal do ágio pela 
Escelsa; (v) constitui ato preparatório com vistas ao atendimento de determinação legal aplicável 
ao setor elétrico (desverticalização). 
 
As operações que constituem a Reorganização serão objeto de deliberação das Assembléias Gerais 
Extraordinárias das Companhias envolvidas, a se realizarem em 29 de abril de 2005, conforme 
convocação efetuada pelos respectivos Conselhos de Administração. 
 
Aprovada a Reorganização pelas Assembléias Gerais Extraordinárias das Companhias envolvidas, nos 
termos do Protocolo, considerando a hipótese de não haver retirada de acionistas, a estrutura societária 
do grupo e a composição acionária das Companhias envolvidas será resumidamente a seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A descrição completa da reorganização encontra-se disponível no Fato Relevante publicado pelas 
Companhias envolvidas no Jornal Valor Econômico em 8 de abril de 2005. 
 

*          *          * 

Escelsa 

Energias do 
Brasil 

Magistra Enersul 

Bandeirante 

EDP Portugal Mercado 

100% do capital votante 
100% do capital total 

100% do capital votante 
100% do capital total 

100% do capital votante 
100% do capital total 

69,3% do capital votante 
69,3% do capital total 

11,6% do capital votante 
11,6% do capital total 

100% do capital votante 
100% do capital total 

 
GTD 

Participações 

9,2% do capital votante 
9,2% do capital total 

9,9% do capital votante 
9,9% do capital total 

N-23

Electrica Pilmaiquen  
e Wisteria Holdings 



 
 

 
Companhia 

 
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. 
Rua Bandeira Paulista, 530, 14º andar 

São Paulo, SP, 04532-0001 
 
 

Coordenador Líder 
 

BANCO UBS S.A. 
Av. Juscelino Kubitschek, 50, 6º andar 

São Paulo, SP, CEP 04543-000 
 
 

Coordenadores 
 

BANCO ITAÚ-BBA S.A. 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, 5º andar 

São Paulo, SP, CEP 04538-132 
 
 

BANCO PACTUAL S.A. 
Praia do Botafogo, 501, 6º andar, Torre Corcovado 

Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-040 
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