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Neste Relatório de Sustentabilidade - 2006 e nos 

posteriores, a Elektro adota o modelo Global Reporting 

Initiative - versão 3 (GRI-G3) como referência para o relato 

de seu desempenho econômico-financeiro, ambiental e 

social. No desempenho social, também pela primeira vez, 

a companhia está seguindo as dimensões do questionário 

do Instituto Ethos. Todas as informações retratam o que 

já é prática na empresa nos últimos anos e as estratégias 

com foco no desenvolvimento sustentável a partir de 

2007. O modelo Ibase de apuração e de divulgação do 

balanço social é publicado pela Elektro desde 2001.

Neste primeiro Relatório de Sustentabilidade direcionado 

aos colaboradores, fornecedores, clientes, mercado 

financeiro e de capitais, órgãos públicos, líderes 

comunitários e acionistas, não é pretensão da Elektro 

atender à totalidade dos indicadores da GRI.

Pelo contrário, o objetivo é dar o primeiro passo para 

a empresa estabelecer de maneira clara como o 

compromisso com a sustentabilidade permeia todos os 

seus processos, aprimorar a disposição de informações 

existentes nas diversas áreas da companhia e refletir 

sobre iniciativas, detectadas na elaboração deste 

Relatório, que podem contribuir para a Elektro aperfeiçoar 

os próximos relatos que fizer.

A Elektro selecionou os dados apresentados tendo como 

foco a descrição de sua atuação em várias frentes,

com os seus diversos públicos estratégicos. Colaboradores, 

mercado financeiro e de capitais, clientes, comunidades, 

voluntariado, fornecedores, governo e acionistas interagem 

continuamente com a concessionária e esta, por sua vez, 

influencia e é influenciada por essas partes interessadas. 

Os principais indicadores econômico-financeiros, 

operacionais, comerciais, ambientais e sociais 

demonstram os resultados das ações implementadas 

pela Elektro nos últimos três anos e podem ser 

conferidos nas páginas 20 e 21. Em Perfil do Relatório, 

nas páginas 112 a 115, está descrito o significado de 

todos os indicadores da GRI, apontados ao longo dos 

textos.

Na contracapa, há um CD com todas as informações 

deste Relatório de Sustentabilidade e as Demonstrações 

Financeiras completas e auditadas.

A apuração de todas as informações envolveu muitas 

áreas da Elektro, que contribuíram para que fossem 

compilados os dados necessários para apresentar 

o compromisso da companhia em atuar de forma 

socialmente responsável. 

INTRODUÇÃO
GRI-G3 3.5, 3.11
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Muitas conquistas e reconhecimentos marcaram o ano 
de 2006 de todos os que trabalham na Elektro e pela 
Elektro. Um marco importante, sem dúvida, foi a mudança 
de nosso controlador. Incertezas com relação ao controle 
acionário da Elektro foram definitivamente resolvidas.
O grupo Ashmore Energy International adquiriu 100% das 
ações da controladora indireta da Elektro, a Prisma Energy.

Desde a sua privatização, a Elektro tem tido a capacidade 
de superar os mais diversos obstáculos. Somente com o 
trabalho em equipe, o comprometimento e a dedicação de 
todos da Elektro é que pudemos chegar a um patamar de 
excelência que nos permitirá alcançar a nossa Visão: Ser a 
distribuidora de energia elétrica mais admirada do País.

Por dois anos consecutivos, fomos reconhecidos como 
uma das Melhores Empresas do País para se Trabalhar 
e uma das 10 empresas-modelo em Responsabilidade 
Social do Brasil. Em 2006, fomos ainda premiados como 
a Melhor Distribuidora de Energia Elétrica em Gestão 
Operacional e Econômico-Financeira. 

Outro destaque de 2006 foi a evolução dos nossos 
resultados operacionais. A Elektro obteve um EBITDA 
de R$ 891,6 milhões, um aumento de 17,9% em 
relação ao ano anterior. O resultado do serviço também 
apresentou crescimento no mesmo período, de 20%, 
atingindo R$ 772,4 milhões. O lucro líquido passou de 
R$ 658,3 milhões em 2005 para R$ 501,7 milhões em 
2006, em conseqüência, principalmente, de eventos não 
recorrentes em 2005, como ganhos cambiais em virtude 
da dívida em dólar na época (não mais existente),

MENSAGEM DO PRESIDENTE

além do reconhecimento de créditos fiscais. 
Desconsiderando esses efeitos não-recorrentes, o lucro 
líquido em 2006 teria sido 39,3% superior ao de 2005.

Os resultados financeiros dos últimos dois anos, aliados 
à transparência e à ética da Elektro na condução de 
seus negócios, contribuíram ainda para a elevação em 
dois níveis, em julho de 2006, do rating corporativo 
da empresa, de brA para brAA-, pela agência de 
classificação de risco Standard & Poor’s.
Com isso, a Elektro passou a ter o melhor rating
entre as distribuidoras de energia elétrica do País.

Embora tenhamos muitas conquistas e reconhecimentos 
a comemorar, nós, colaboradores da Elektro, passamos 
por um momento difícil. O falecimento de um colaborador 
em 2006 - em um acidente de carro - e o de dois 
colaboradores no início de 2007 - em um acidente em 
atividade na rede elétrica - levaram-nos a refletir cada 
vez mais sobre tudo que fazemos e sobre tudo que 
investimos naquilo que mais acreditamos, o nosso Valor 
número 1: a Segurança. Acontecimentos como esses 
só nos fazem pensar que o foco em Segurança precisa 
ser mesmo incansável e que todos os esforços que 
fazemos não são em vão para que vejamos os nossos 
colaboradores e fornecedores de serviços voltando bem 
para casa todos os dias. 

Por fim, gostaria de destacar o comprometimento da 
Elektro na busca pela sustentabilidade do negócio e 
das comunidades atendidas. Temos ainda muito a fazer 
e, por isso, comprometemo-nos com o conteúdo e as 
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metas aqui estabelecidas neste Relatório, sejam nas áreas 
econômica, ambiental ou social. Em 2007, temos novos 
e velhos desafios. Na área social, o objetivo é ampliarmos 
cada vez mais a conscientização sobre a questão da 
segurança e do uso adequado da energia elétrica nas 
nossas comunidades. Na área ambiental, o desafio 
constante é a convivência cada vez mais harmoniosa entre 
o sistema elétrico e a vegetação, uma vez que 80% das 
áreas de conservação ambiental do Estado de São Paulo 
estão na área de concessão de nossa empresa. E, na área 
econômica, a nossa meta maior é sermos mais eficientes 
operacionalmente, para que possamos garantir uma 
empresa saudável, do ponto de vista financeiro, e perene.

Para que consigamos continuar neste caminho de 
sucesso e atingir nossos objetivos, conto neste ano, 
mais uma vez, com a ajuda de todos aqueles que fazem 
da Elektro uma das melhores distribuidoras de energia 
elétrica do País: colaboradores, clientes, fornecedores, 
comunidades, instituições financeiras, órgãos públicos 
e acionistas. Sempre com base em nossos Valores 
(Segurança, Respeito, Integridade, Comunicação e 
Excelência), não tenho dúvida de que conseguiremos.

Carlos Marcio Ferreira

GRI-G3 1.1
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A ELEKTRO

Setor de Distribuição de Energia Elétrica

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) 
regulamenta todo o setor elétrico brasileiro: da geração, 
passando pela transmissão e chegando à distribuição 
de energia elétrica. Na distribuição, atividade em que 
se enquadra a Elektro Eletricidade e Serviços S.A., 
de acordo com dados da própria Agência, atuam 64 
concessionárias, estatais ou privadas, responsáveis por 
levar energia elétrica a 47 milhões de clientes em 99%
dos municípios brasileiros.
 
Essas distribuidoras, além de prestarem contas à
Aneel, que regula o setor no âmbito federal, também
são fiscalizadas por agências delegadas pela Aneel
nos Estados da federação, no caso da Elektro,
a CSPE (Comissão de Serviços Públicos de Energia),
no Estado de São Paulo, e a Agepan (Agência Estadual de 
Regulação de Serviços Públicos), no Mato Grosso do Sul.

Por meio da Resolução 456, de 2000, e dos contratos 
de concessão assinados pelas distribuidoras de energia 
elétrica, entre outras regulamentações do setor, a Aneel 
estabelece regras para a compra de energia elétrica, 
composição tarifária, regularidade e continuidade no 
fornecimento de energia elétrica, segurança e qualidade 
dos serviços e do atendimento oferecido aos clientes, 
entre outros.

Como concessionária de distribuição de energia elétrica, 
a Elektro tem como principais responsabilidades manter e 
melhorar o nível de qualidade do fornecimento de energia 
elétrica, de acordo com critérios e indicadores definidos 
em seu contrato de concessão e nas regulamentações, 

realizar investimentos, projetos e obras necessários ao 
fornecimento de energia elétrica e adotar tecnologia 
adequada, equipamentos, instalações e métodos que 
garantam a qualidade, a segurança e a continuidade na 
prestação de seus serviços. No entanto, como pode ser 
observado neste Relatório de Sustentabilidade, a Elektro 
vai além do que é obrigatório, gerando valor para seus 
públicos estratégicos, entre eles, clientes, comunidades, 
colaboradores, acionistas e governo.

Atuação da Elektro

Criada a partir da privatização do serviço de distribuição 
da Cesp (Companhia Energética de São Paulo), a Elektro, 
caracterizada como sociedade anônima privada,
tem concessão de 30 anos - até 2028 -, renovável por mais 
30 anos, para fornecer energia elétrica a 223 municípios 
paulistas e a cinco municípios sul-mato-grossenses,
uma área marcada pela diversidade socioeconômica 
e ambiental entre as regiões e pela descontinuidade 
geográfica, que constituem os principais desafios 
da empresa para operar suas atividades de maneira 
sustentável (veja mapa nas páginas 12 e 13).

Em uma área de 120 mil quilômetros quadrados - 37% 
do Estado de São Paulo e 8% do Estado do Mato Grosso 
do Sul -, estão mais de 1,95 milhão de clientes, cerca de 
cinco milhões de pessoas.

GRI 2.7, 2.8

GRI-G3 2.1, 2.2, 2.6
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Esses clientes dividem-se nas seguintes classes de 
consumo: residencial e industrial, que representam 
67% do volume de energia elétrica comercializado, 
comercial, rural, poder público, iluminação pública e 
serviços públicos. Em 2006, a Elektro vendeu a seus 
consumidores cativos 9.561 GWh. A energia elétrica 
distribuída em sua área de concessão representou 4% do 
mercado nacional e 12% do mercado de energia do Estado 
de São Paulo. No período, a receita operacional bruta da 
Elektro foi de R$ 3,6 bilhões e a receita operacional líquida, 
R$ 2,3 bilhões (leia mais nas páginas 50 a 57).

Principais Ativos  2004 2005 2006

Km de rede de distribuição 95.420 97.167 99.734

Km de rede de transmissão 1.359 1.359 1.359

Quantidade de subestações(1) 120 120 119

Quantidade de postes 1.485.314 1.568.495 1.612.453

Quantidade de veículos 697 708 722

Quantidade de prédios 181 178 174

(¹)Embora a Elektro tenha construído duas subestações entre 2004 e 2006, houve a desativação de outras três unidades (Sarapuí, Douradinho e Pinhal).

GRI 2.8

Além desses clientes, a companhia conta em sua área de 
concessão com os chamados clientes livres, que têm a 
opção de contratar energia elétrica de outras empresas 
mesmo estando na área de concessão da Elektro.

Esses clientes, ao saírem da base cativa da Elektro, pagam 
pelo uso do sistema de distribuição da empresa, que, em 
2006, representou uma receita de R$ 287,4 milhões.

Em 2006, R$ 8,8 milhões foram investidos na substituição de 125 veículos da frota

11
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GRI 2.9, 3.10

indireta na Elektro para a Prisma Energy International Inc. 
(Prisma Energy), concretizando assim uma das etapas 
do Plano de Reorganização da Enron, aprovado na Corte 
de Falências de Nova York. Nesse estágio, a Prisma 
Energy passou a ser 100% controlada diretamente e 
indiretamente pela Enron.

Em 17 de novembro de 2004, o Plano entrou em pleno 
vigor e a Enron saiu do estado de falência, passando 
a ser considerada, a partir de então, uma empresa 
reorganizada, de acordo com o Capítulo 11 da Lei de 
Falências dos Estados Unidos da América.

Entre maio e setembro de 2006, a Ashmore Energy 
International Limited (AEI) adquiriu 100% das ações da 
controladora indireta da Elektro, Prisma Energy.

Fachada da Sede Corporativa, em Campinas (SP)

História

A Elektro foi constituída por meio da Assembléia Geral 
Extraordinária da Cesp, realizada em 6 de janeiro de 
1998, sendo inicialmente uma sociedade por ações de 
capital fechado. Posteriormente, em Assembléia Geral 
Extraordinária, realizada em 23 de janeiro de 1998, a Cesp 
aprovou alteração estatutária da Elektro, elevando o seu 
capital social por meio da cessão de ativos relativos à 
distribuição de energia elétrica da Cesp.

Em 16 de julho de 1998, a Elektro foi privatizada por 
meio de leilão realizado na Bovespa (Bolsa de Valores 
de São Paulo) e a Enron passou a ser o acionista 
controlador.
 
Em 2 de dezembro de 2001, a Enron e algumas de suas 
afiliadas iniciaram um processo de proteção falimentar 
com base no Capítulo 11 da Lei de Falências dos Estados 
Unidos. Como parte do processo, em 31 de agosto 
de 2004, a Enron transferiu sua participação acionária 
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Acionista Ações Ações Total
 Ordinárias Preferenciais de Ações

Prisma Energy Investimentos Energéticos Ltda. 7,16%  0,00%  3,40%

EPC - Empresa Paranaense Comercializadora Ltda. 64,55% 0,00% 30,61%

ETB - Energia Total do Brasil Ltda. 28,26% 33,90% 31,22%

Prisma Energy Brazil Finance Ltd. 0,00% 65,51% 34,45%

Acionistas Minoritários 0,03% 0,59% 0,32%

Total	 100,00%	 100,00%	 100,00%

Em uma primeira etapa dessa aquisição, concluída em 
25 de maio de 2006, a AEI adquiriu uma participação 
acionária minoritária de 49% da Prisma Energy, incluindo 
uma participação de 24,26% das ações com direito a 
voto. Em uma segunda etapa, no dia 7 de setembro
de 2006, foi concluída a aquisição do restante das
ações de emissão da Prisma Energy pela AEI, o que 
somente ocorreu após a obtenção dos consentimentos
e aprovações necessários, incluindo, no Brasil,
a aprovação da Aneel (Agência Nacional de Energia 
Elétrica), BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social) e agentes repassadores de linhas 
de financiamento do BNDES.  

Dando continuidade ao processo, em 29 de dezembro 
de 2006, foi implementada a fusão das empresas Prisma 
Energy e AEI, sendo que essa nova empresa passou a ser 

denominada Ashmore Energy International, a partir de
2 de janeiro de 2007.

A Elektro continua sendo controlada diretamente 
pelas empresas holdings EPC - Empresa Paranaense 
Comercializadora Ltda., ETB - Energia Total do Brasil 
Ltda., Prisma Energy Investimentos Energéticos Ltda. e 
Prisma Energy Brazil Finance Ltd., que detêm 99,68% do 
capital total e 99,97% do capital votante da companhia. 
Com a efetivação da venda da Prisma Energy e após 
a implementação da fusão, essas holdings passaram 
a ser controladas indiretamente pela Ashmore Energy 
International. 

Composição Acionária

O capital social da Elektro é composto por 387.518.544.694 de ações, sendo 183.761.944.618 ações ordinárias e 
203.756.600.076 ações preferenciais, distribuídas conforme quadro abaixo:

GRI 2.8



Estrutura Administrativa

Todas as áreas da Elektro têm que, entre suas 
principais atribuições, zelar pela observância da lei, 
do Estatuto Social da companhia e pelo cumprimento 
das deliberações adotadas pela Assembléia Geral de 
Acionistas, pelo Conselho de Administração e por aquelas 
tomadas nas próprias reuniões da Diretoria; praticar 
todos os atos necessários ao funcionamento regular 
da companhia e cumprir e fazer cumprir e disseminar 
as normas e recomendações da Política de Gestão da 
Elektro (leia mais na página 27).

Tendo em vista que a Elektro é uma sociedade anônima 
de capital aberto, a legislação em vigor determina uma 
estrutura para decisões, que vai do nível da Diretoria, 
que responde pela efetiva operação da companhia, 
passa pelo Conselho de Administração, que responde 
pelo encaminhamento geral do negócio, e chega até os 
acionistas que, em última análise, determinam a estratégia 
e o direcionamento da empresa.

Assembléia de Acionistas

Os acionistas reúnem-se em Assembléia Geral, 
ordinariamente dentro dos quatro primeiros meses 
seguintes ao término do exercício social, ou 
extraordinariamente sempre que os interesses dos 
acionistas ou a lei exigirem, para aprovar as contas dos 
administradores relativas ao exercício social; examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras instruídas 
com parecer dos auditores externos e do Conselho 
Fiscal, se este estiver em funcionamento; deliberar sobre 
a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição 
de dividendos; eleger os membros efetivos e suplentes 
do Conselho de Administração, quando for o caso, e os 
membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, quando 
instalado; fixar a remuneração dos membros do Conselho 
de Administração e da Diretoria e, quando instalado, 

do Conselho Fiscal. É em Assembléia que os acionistas 
podem dar sugestões.

Conselho de Administração

O Conselho de Administração é um órgão que atua 
sempre de forma colegiada, sendo responsável, em linhas 
gerais, por fixar a orientação geral para os negócios da 
companhia; eleger os diretores da companhia; fiscalizar 
a gestão dos diretores; convocar a Assembléia Geral; 
recomendar a aprovação do orçamento de cada exercício 
social e das contas do exercício anterior.

A Elektro tem doze conselheiros no total, sendo seis 
efetivos e seis suplentes. O mandato dos conselheiros 
é de até três anos. Entre os seis conselheiros efetivos, 
cinco não são executivos na Elektro, sendo que um é 
eleito pelos colaboradores para representá-los e tem as 
mesmas responsabilidades dos demais membros eleitos 
pelos acionistas.

Para que não haja conflito de interesses, quaisquer 
decisões que envolvam os membros do Conselho de 
Administração são tomadas somente pela Assembléia dos 
Acionistas, de acordo com a Lei das S.A. nº 6.404/76, 
alterada pela Lei nº 10.303/01, e as regras da CVM 
(Comissão de Valores Mobiliários). 

Diretorias e Superintendências 

A estrutura administrativa é constituída por uma diretoria-
presidência, cinco diretorias e duas superintendências 
focadas na implementação da estratégia definida pelo 
Conselho de Administração e na busca de resultados 
econômico-financeiros, operacionais, ambientais, sociais 
e no relacionamento com clientes.

GRI 2.3, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.9

1�
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Diretorias e Superintendências

Carlos Marcio Ferreira 

Diretor-Presidente

Anis Abdelnor 

Diretor de Distribuição

Francisco Alfredo Fernandes 

Diretor de Operações

Luiz Otávio Assis Henriques 

Diretor Comercial e de Suprimento de Energia 

Luiz Sergio Assad 

Diretor de Assuntos Regulatórios e Institucionais 

Marcelo Schmidt 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 

Cinthia Maria Ambrogi Alonso

Superintendente Jurídica 

Elaine Regina Ferreira 

Superintendente de Recursos Humanos
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Conselho de Administração da Elektro

Orlando R. González 

Presidente

Brent de Jong 

Membro efetivo

Carlos Marcio Ferreira 

Membro efetivo

Celso Arras Minchillo 

Membro efetivo

Claudinei Donizeti Ceccato 

Membro efetivo representante dos empregados 

João Carlos R. de Albuquerque 

Membro efetivo
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Fachada da Sede da Regional Rio Claro
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Perfil dos Colaboradores

Em dezembro de 2006, a Elektro contava em seu quadro 
com 2,6 mil colaboradores diretos e 3,3 mil empregados de 
empresas contratadas atuando na Sede Corporativa,
em Campinas, e em oito escritórios regionais nos 
municípios de Andradina, Atibaia, Guarujá, Itanhaém, 
Limeira, Rio Claro, Tatuí e Votuporanga. A Elektro mantém 
equipes de técnicos e eletricistas estrategicamente 
alocadas em 101 municípios para garantir agilidade e 
segurança nos deslocamentos para atender às ocorrências 
e a serviços solicitados pelos clientes.

A maior parte dos colaboradores trabalha na Sede 
Corporativa, em Campinas, onde a empresa mantém o 
COD (Centro de Operação de Distribuição) e os dois sites 
da Central de Atendimento ao Cliente. Os eletricistas da 
Elektro totalizam cerca de mil colaboradores, quase 40% 
do quadro da companhia.

COLABORADORES - HOMEM x MULHER

Homem
82%

Mulher
18%

COLABORADORES - LOCALIZAÇÃO

Andradina
9%

Guarujá
6%

Itanhaém
9%

Limeira
6%

Rio Claro
7%

Sede
34%

Tatuí
11%

Votuporanga
8%

Atibaia
10%

COLABORADORES - CARGO

Analista
9,8%

Assistente
9%

Eletricista
38,4%Engenheiro

3,7%

Operador
12,4%

Técnico
14,3%

Outros
12,4%
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(3)Inclui volume consumido por clientes finais e o uso do sistema de distribuição pelos clientes livres.
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Indicadores Econômico-Financeiros 2004 2005 2006
Receita Operacional Bruta (R$ milhões)  2.929,6   3.379,9   3.626,4 
Receita Operacional Líquida (R$ milhões)  1.940,9   2.201,2   2.294,7 
Resultado do Serviço (R$ milhões)  446,7   643,6   772,4 
Margem do Resultado do Serviço (%)(1) 23,0% 29,2% 33,7%
EBITDA (R$ milhões)  584,6   756,4   891,6 
Margem do EBITDA (%)(1) 30,1% 34,4% 38,9%
Lucro Líquido (R$ milhões)  259,8   658,3   501,7 
Margem do Lucro Líquido (%)(1) 13,4% 29,9% 21,9%
Dividendos declarados (R$ milhões) - 608,7 476,6
Investimentos (R$ milhões)(2)  115,5   182,1   248,4 

(1)Margens calculadas em relação à Receita Operacional Líquida.
(2)Exclui investimentos realizados com recursos de clientes.

   
Indicadores Operacionais 2004 2005 2006
DEC (horas)  9,35   9,11   10,17 
FEC (interrupções)  7,08   6,59   6,74 
Perdas de Energia 7,06% 6,58% 6,86%

Indicadores Comerciais 2004 2005 2006
Vendas de energia a clientes finais (GWh) 9.870 9.300 9.561
Receita de venda de energia a clientes finais (R$ milhões) 2.609,5 3.016,8 3.347,3
Vendas de energia na área de concessão(3) (GWh) 11.619 12.137 12.628
Receita de venda de energia na área de concessão(3) (R$ milhões) 2.715,1 3.250,1 3.634,8

PRINCIPAIS INDICADORES

Indicadores Ambientais 2004 2005 2006

Quantidade de furtos de transformador N/D 42 103
Vazamento de óleo de transformador (litros) 995 3.891 8.498
Terra contaminada com óleo co-processada (tonelada) N/D 51,6 115,6
Reciclagem de óleo regenerado de trafo energizado (litros) 90.400 89.280 87.390
Reciclagem de lâmpadas (unidade) 109.162 69.509 29.434
Consumo e descarte de água (litros) N/D N/D 45.557.000
Consumo próprio de energia elétrica (kWh) N/D 7.748.739 7.137.000
Instalação de rede compacta (km instalado) 10 45 41
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Indicadores Sociais Externos  2004 2005 2006

Educação (R$) 113 mil 1,3 milhão 2,5 milhões

Cultura (R$) 646 mil 5,5 milhões 3,4 milhões

Esporte (R$) 3 mil 84 mil 8 mil

Combate à fome e segurança alimentar (R$) 27 mil 25 mil 35 mil

Segurança  2004 2005 2006

Elektro
Fatalidade - - 1
Acidente com Afastamento - - 1
Contratadas   
Fatalidade - 1 1
Acidentes com Afastamento 26 6 11
População   
Fatalidades 18 7 12
Lesões 28 24 48

Indicadores Sociais Internos  2004 2005 2006

Saúde (R$ milhões) 5,9  7,9  9,1
Segurança e saúde no trabalho (R$ milhões) 3,6  4,7  4,2
Educação (R$ mil) 518  380  389
Cultura (R$ mil) 1  133  17
Capacitação e desenvolvimento profissional (R$ milhões) 2,9  4,1  6,3
Creches ou auxílio-creche (R$ mil) 139  218  286
Participação nos lucros ou resultados (R$ milhões) 9,8  13,4  14,6
Previdência privada (R$ milhões) 3,8  3,9  4
Encargos sociais compulsórios (R$ milhões) 30,6  36,3  41,7
Alimentação (R$ milhões) 9,3  9  11
Voluntários (% de colaboradores)(4) 65 33 45
Doações de roupas (peças) 64.000 97.086 153.735
Doações de alimentos (kg) 15.405 8.283 -

(4)Em 2005, a apuração da quantidade de colaboradores voluntários passou a ser feita por meio de pesquisa enviada a todos os colaboradores da empresa. 
Anteriormente, o número de voluntários era enviado por cada escritório regional.
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Eletricistas de Mogi Guaçu (SP) executam procedimentos de segurança antes de realizar serviço
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Visão Estratégica de
Sustentabilidade

��



��

O compromisso da Elektro com o desenvolvimento 
sustentável está expresso em sua Política de Gestão,
que deixa claro que a empresa busca permanentemente 
a qualidade dos seus serviços, com a melhoria contínua e 
a inovação de seus processos, tecnologias e sistemas de 
gestão, visando a garantir a satisfação de seus clientes, 
acionistas, colaboradores e comunidades.

Essa visão ampliada para o atendimento à satisfação de 
seus públicos estratégicos pode ser constatada ainda 
nas diretrizes da Política de Gestão, referentes às áreas 
ambiental, social, segurança e saúde ocupacional e de 
gestão de pessoas, e na própria Missão e nos Valores da 
companhia.

A satisfação dos públicos estratégicos e a garantia 
da sustentabilidade de todos também passam pelo 
compromisso com a governança corporativa, que na 
Elektro estão alicerçadas nas questões éticas e de 
transparência. As questões éticas são tratadas pelo 
Comitê de Ética, um órgão independente que garante a 
aplicação e a atualização do Código de Conduta.
Todas as denúncias são avaliadas pelo Comitê, que 
recomenda à diretoria colegiada providências a serem 
implementadas, as quais são comunicadas ao acionista. 
Outro importante instrumento de governança corporativa é 
o Comitê de Avaliação de Processos e Controles Internos, 
composto por todos os diretores da empresa e que tem 
por objetivo garantir não só a aderência dos trabalhos 
da auditoria com os objetivos estratégicos da empresa, 
como também a implementação de todas as medidas 
necessárias ao aprimoramento dos controles internos da 
organização. Todas as informações e deliberações deste 
Comitê também são comunicadas ao acionista.

Dessa forma, a Elektro consolida a necessidade 
de integrar os três pilares do Triple Bottom Line 
(desempenho econômico, ambiental e social) à sua 
estratégia para alcançar a sua Visão - Ser a distribuidora 
de energia elétrica mais admirada do País - e à sua 
prática de gestão, observando e minimizando ao máximo 
os impactos de suas atividades no meio ambiente.
 
A promoção do desenvolvimento sustentável é também 
garantida por meio do compromisso da Elektro com 
os princípios do Global Compact, do qual é signatária, 
e da Fundação Abrinq, à qual é credenciada como 
Empresa Amiga da Criança, assim como por meio do seu 
engajamento pela promoção dos Oito Objetivos do Milênio.
 
Para contribuir com a sustentabilidade do negócio e 
das comunidades que atende, os principais desafios 
da Elektro para 2007 estão relacionados à Segurança, 
à Gestão da Qualidade, ao Meio Ambiente e à 
Responsabilidade Social. 

COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE

Visão
Ser a distribuidora de energia elétrica

mais admirada do País.

Missão
Distribuir energia elétrica com segurança 
e qualidade, para o desenvolvimento e 
bem-estar das comunidades atendidas, 

gerando crescente valor para os clientes, 
colaboradores e acionistas.

Valores
• Segurança
• Respeito

• Integridade
• Comunicação

• Excelência

GRI-G3 1.1, 1.2, 4.8, 4.12
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A segurança, por exemplo, desdobra-se em várias 
iniciativas dirigidas a públicos diferentes, como 
colaboradores, empregados de empresas contratadas 
e população. Ações vinculadas à responsabilidade 
social vão reforçar o trabalho que hoje a empresa já 
realiza nos municípios onde distribui energia elétrica. 

Entre os projetos previstos, estão a continuidade da 
Estação Elektro - que leva informação sobre segurança 
e uso adequado da energia elétrica às comunidades 
(leia mais na página 103) -, o apoio à implementação de 
parte da OHSAS 18001 - certificação de segurança e 
saúde ocupacional - em três fornecedores de serviços 
e o início de um novo programa voltado à segurança 
dos colaboradores com foco no comportamento.

COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE

Princípios do Global Compact

Direitos Humanos 
Princípio 01: Apoiar e respeitar a proteção
dos direitos humanos internacionais dentro de seu âmbito de 
influência.
Princípio 02: Certificar-se de que suas próprias corporações 
não estejam sendo cúmplices de abusos em direitos humanos.

Trabalho
Princípio 03: Apoiar a liberdade de associação e o 
reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva.
Princípio 04: Apoiar a eliminação de todas as formas de 
trabalho forçado e compulsório.
Princípio 05: Apoiar a erradicação efetiva do trabalho infantil.
Princípio 06: Apoiar o fim da discriminação com respeito a 
emprego e cargo.

Meio Ambiente
Princípio 07: Adotar uma abordagem preventiva para os 
desafios ambientais.
Princípio 08: Tomar iniciativas para promover maior 
responsabilidade ambiental.
Princípio 09: Incentivar o desenvolvimento e a difusão de 
tecnologias ambientalmente sustentáveis.

Ética
Princípio 10: As empresas devem combater a corrupção em 
todas as suas formas, incluindo extorsão e suborno.

Compromissos da Elektro
para ser uma Empresa
Amiga da Criança

01. Dizer não ao trabalho infantil, não empregando 
menores de 16 anos, exceto na condição de 
aprendizes e só a partir dos 14 anos.

02. Respeitar o jovem trabalhador, não empregando menores de 
18 anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres.

03. Alertar seus fornecedores, por meio de cláusula contratual 
ou outros instrumentos, que uma denúncia comprovada 
de trabalho infantil pode causar rompimento da relação 
comercial.

04. Fornecer creche ou auxílio-creche para os filhos de 
funcionários.

05.  Assegurar que os funcionários matriculem seus filhos menores 
de 18 anos no Ensino Fundamental e empreender esforços 
para que todos freqüentem a escola.

06. Incentivar e auxiliar as funcionárias gestantes a realizar o 
pré-natal e orientar todas as funcionárias sobre a importância 
dessa medida.

07.   Estimular a amamentação, dando condições para que as 
funcionárias possam amamentar seus filhos até no mínimo os

 6 meses de idade.
08. Orientar seus funcionários a fazer o registro de nascimento dos 

seus filhos.
09. Fazer investimento social na criança ou adolescente compatível 

com o porte da empresa, conforme estabelecido pela Fundação 
Abrinq.

10.  Contribuir para o Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente, 
com o equivalente a 1% do imposto de renda devido, conforme 
estimativa de lucro tributável da empresa no exercício.
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Já com a implementação do Sistema de Gestão da 
Qualidade, os principais processos da Elektro serão 
integrados, o que trará melhorias e ganhos nas 
atividades desenvolvidas pela companhia, inclusive no 
relacionamento com suas partes interessadas, pois 
haverá um forte alinhamento entre os principais processos 
da empresa. O grande desafio é certificar os principais 
processos da Elektro de acordo com a norma ISO 9001.

Na área ambiental, o desafio constante é a convivência 
cada vez mais harmoniosa entre o sistema elétrico 
e a vegetação, uma vez que 80% das unidades de 
conservação ambiental do Estado de São Paulo estão 
na área de concessão da Elektro. Por isso, a empresa,
além de atender à exigente legislação ambiental 
brasileira, busca melhores formas de controle da 
poluição da água, do ar e do solo. 

A vertente Responsabilidade Social tem uma função 
estratégica e perpassa todas as demais vertentes.
O principal desafio da empresa relacionado a esse item, 
no entanto, é estender a todos os seus processos os 
princípios de sustentabilidade, integrando todos os 
colaboradores e suas atividades, das mais simples às 
mais complexas, em um processo de aprendizado que 
mostre que a busca pela sustentabilidade deve permear 
todos os processos da companhia, assim como deve 
haver uma reflexão sobre as atitudes de cada um -
colaborador, clientes, fornecedores e demais públicos 
estratégicos - e seus impactos na sociedade.

Todo esse compromisso com o desenvolvimento 
sustentável vai além do âmbito da Elektro,
ampliando-se para todo o setor elétrico. 

Eletricista em área rural
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Política de Gestão da Elektro
A Elektro Eletricidade e Serviços S.A., distribuidora de energia elétrica,

está comprometida com a qualidade dos seus serviços, com a melhoria contínua e inovação de seus 
processos, tecnologias e sistemas de gestão, visando a garantir a satisfação de seus clientes, acionistas, 

colaboradores e comunidades.

Diretrizes
• Garantir que a condução dos negócios seja fundamentada em princípios éticos com 

transparência e eqüidade, respeitando os direitos humanos e a legislação.

• Garantir o mínimo impacto das operações da empresa sobre o meio ambiente, adotando 

medidas de proteção ambiental, prevenção à poluição e conservação dos recursos naturais.

• Adotar práticas empresariais socialmente responsáveis, contribuindo para o desenvolvimento

e bem-estar da comunidade.

• Contribuir para o desenvolvimento das competências individuais e organizacionais,

promovendo o crescimento profissional dos colaboradores.

• Propiciar um ambiente de trabalho saudável e seguro, por meio do incentivo de práticas de 

prevenção e controle de riscos, buscando continuamente evitar acidentes e enfermidades/

doenças ocupacionais.

• Prestar serviços aos clientes com segurança, qualidade, respeito e integridade.

• Estimular seus fornecedores e contratadas a adotarem estas diretrizes.



Sistema Empresarial Elektro

Todo o processo de transformação organizacional da 
Elektro está ancorado no desenvolvimento do SEE 
(Sistema Empresarial Elektro). Instituído em 2004,
o Sistema é formado por três modelos convergentes -
Negócio, Organização e Gestão - e tem por objetivo 
garantir à companhia o melhor padrão gerencial e que 
ele possa ser sustentável e replicado. Todos os modelos 
do SEE possuem um ciclo estratégico, que inclui 
planejamento, comunicação, execução e melhorias de 
seus processos.

Modelo de Negócio

O Modelo de Negócio define os principais processos de 
planejamento da concessionária e sua articulação com 
as partes interessadas, com o intuito de proporcionar 
o alinhamento estratégico de foco e de esforços das 
diversas áreas da Elektro com relação a objetivos comuns. 

As principais ações relacionadas a esse modelo foram 
a revisão da Missão da Elektro, o lançamento de sua 
Visão, o reforço dos Valores e a definição dos oitos 
objetivos estratégicos da companhia, em 2004.

Para acompanhar o desempenho da organização quanto 
ao alcance desses objetivos estratégicos, mensalmente 
os dados e os indicadores são avaliados e divulgados 
para toda a empresa (leia mais na página 30).
Ações também são discutidas e implementadas,
caso o resultado esteja aquém do previsto. A cada quatro 
meses, um grupo de representantes de cada diretoria 
reúne-se e discute o planejamento estratégico da 
empresa e faz atualizações no plano, se necessário.

Modelo de Organização 

O modelo de organização tem como objetivo alinhar 
a estrutura da empresa à sua estratégia, buscando a 
máxima convergência nas ações entre as áreas. O foco 
é ter uma definição clara da interação necessária para 
otimizar a operação da companhia.

Modelo de Gestão 

Os princípios de trabalho desse modelo, base para o 
desenvolvimento de todos os sistemas que o compõem, 
são alinhamento estratégico, ação empreendedora, 
tomada de decisão, agente de transformação, 
interfuncionalidade e agente da comunicação.
Com base nesses princípios, definiram-se 13 sistemas, 
dividos em componentes estratégicos para análise e 
tomada de decisão (reuniões e comitês, inteligência 
empresarial e informação empresarial), tático-operacional 
(relacionamento com clientes, gestão de contratadas, 
gestão de risco, comunicação, gestão de pessoas, gestão 
de projetos, benchmarking, gestão do conhecimento e 
gestão de regionais) e de sustentabilidade.
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Modelo de Gestão

Sistema Objetivo

Reuniões e Comitês Definir os principais processos de tomada de decisão, compreendendo a preparação de
 informações, estruturação de discussões, análise de alternativas e recomendações para
 suas implementações. Contém nove comitês específicos para tratar de temas estratégicos
 e interdisciplinares e reuniões de equipe, temáticas, de diretoria e de estratégia.

Inteligência Empresarial Antecipar mudanças no ambiente econômico-empresarial, identificar ameaças e
 oportunidades de mercado e viabilizar ações rápidas. Todos os colaboradores são agentes
 capazes de buscar informações e avaliar se são ou não relevantes para o negócio.
 A informação coletada deve alimentar o processo decisório da empresa.

Informação Empresarial Alinhar os principais processos decisórios da Elektro, por meio de relatórios e sistemas
 de informação. O BSC (Balanced Scorecard), por seu caráter estratégico, é o elemento
 central do sistema de informação da Elektro.

Relacionamento com Clientes Identificar as necessidades dos clientes e tratá-las de forma estruturada e coordenada.

Gestão de Contratadas Definir conjunto de princípios e diretrizes de orientação para o estabelecimento de
 procedimentos, normas e práticas para a contratação e gestão de empresas contratadas
 (prestadoras de serviços) e fomentar relações de parceria, sem dependência.

Gestão de Riscos Estabelecer procedimento para gestão de risco de forma sistêmica e integrada a todos os
 processos da empresa.

Comunicação Contribuir para o relacionamento entre a companhia e seus públicos-alvo, com foco no
 alinhamento das ações de comunicação à estratégia da Elektro.

Gestão de Pessoas Garantir o alinhamento estratégico da gestão de pessoas e a valorização permanente do fator
 humano na Elektro.

Gestão de Projetos Proporcionar máxima efetividade na realização das iniciativas de inovação e renovação da
 Elektro, fora das rotinas de trabalho, com definição clara de responsabilidades.

Benchmarking Promover de forma sistemática estudos comparativos com os principais indicadores da
 empresa, realizar investigações do tipo causa e efeito e instituir melhorias.

Gestão do Conhecimento Desenvolver e manter um ambiente organizacional que fomente e facilite o permanente
 mapeamento, geração, disseminação, utilização e retenção do conhecimento.

Gestão de Regionais Buscar máxima eficiência nas atividades de distribuição de energia elétrica realizadas na
 área de concessão da Elektro. Busca da evolução consistente do trabalho realizado nos
 escritórios regionais, com foco em liderança, segurança, processos etc.

Sustentabilidade Promover o princípio da sustentabilidade como fator essencial para o sucesso e a perenidade
 da Elektro, buscando a integração de quatro subsistemas: qualidade, meio ambiente,
 segurança e saúde ocupacional e responsabilidade social.
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Excelência nos Processos

A Excelência é um dos cinco valores da Elektro. Desse 
modo, dentro do Modelo de Gestão, a Elektro desenvolve 
o SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade), alinhado 
à busca constante pela melhoria dos processos para 
garantir a conformidade com esse Valor.

Desde 1998, a Elektro possui um Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado com base na ISO 9001 para os 
processos de atendimento a clientes. Em 2003, o escopo 
da certificação foi ampliado com a inclusão do processo 
de coleta e envio de indicadores técnicos (DEC, FEC, 
entre outros) ao órgão regulador.

Os indicadores técnicos são monitorados pela Aneel 
(Agência Nacional de Energia Elétrica), CSPE (Comissão 
de Serviços Públicos de Energia), no Estado de São 
Paulo, e pela Agepan (Agência Estadual de Regulação
de Serviços Públicos), no Mato Grosso do Sul,
e a certificação proporciona maior credibilidade a todas 
as partes interessadas que recebem e utilizam essas 
informações.

A Elektro já conta com o SGSSO (Sistema de Gestão de 
Segurança e Saúde Ocupacional) na Sede Corporativa 
e nos oito escritórios regionais certificados pela 
OHSAS 18001 (série de normas de segurança e saúde 
ocupacional) e com o Sistema de Gestão Ambiental 
certificado pela ISO 14001 (série de normas de gestão 
ambiental) em quatro subestações da companhia
(mais informações nas páginas 70 e 94).

Indicadores de Desempenho 

Desde 2005, a Elektro adota a metodologia proposta 
pelo BSC (Balanced Scorecard) para a gestão dos 
principais indicadores que levam a empresa a manter/
alcançar os seus objetivos estratégicos, assim como 
para facilitar a comunicação da estratégia a todos os 
seus colaboradores. Mensalmente, pela intranet da 
empresa, os colaboradores acompanham o desempenho 
dos indicadores estratégicos da Elektro em relação às 
metas propostas. A comunicação eficaz da estratégia 
garante o alinhamento e o comprometimento das ações 
das áreas em torno dos direcionadores propostos.  

A gestão da estratégia, propriamente dita, é executada 
por meio das reuniões temáticas (mensais) e das 
reuniões de estratégias (quadrimestrais). O foco 
dessas reuniões é avaliar o desempenho empresarial 
e o andamento dos projetos estratégicos e propor 
correções de rumo a partir de eventuais alterações nos 
cenários em que a empresa está inserida ou a partir da 
avaliação da eficácia ou não das ações em andamento. 
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Criança participa da Semana Voluntas, promovida pelo Instituto Elektro
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Carlos Ferreira, presidente da Elektro (à direita), e Ricardo Young, presidente do
Instituto Ethos, na cerimônia de premiação do Guia Exame de Boa Cidadania Corporativa

��
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Reconhecimentos
e Prêmios em 2006
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AS CONQUISTAS DE TODOS DA ELEKTRO

Melhores Empresas para Você Trabalhar - Guia EXAME-VOCÊ S/A
Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil - Revista Época
agosto de 2006

Pelo segundo ano consecutivo, a Elektro foi incluída no Guia EXAME-VOCÊ S/A,
que lista as 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, segundo metodologia 
de pesquisa desenvolvida pela FIA/USP (Fundação Instituto de Administração da 
Universidade de São Paulo). A empresa também fez parte do ranking elaborado pela 
revista Época, que lançou em 2006 a pesquisa Melhores Empresas para Trabalhar no 
Brasil, com a metodologia do Great Place To Work Institute. 

Prêmio Abradee de Melhor Gestão Econômico-Financeira
Prêmio Abradee de Melhor Gestão Operacional 
agosto de 2006

Entre as distribuidoras com mais de 400 mil clientes, a Elektro foi reconhecida
como a que tem, no País, a Melhor Gestão Operacional e Econômico-Financeira.
O desempenho da empresa na eficiência do uso de capitais, entre outros critérios,
e os indicadores técnicos e os resultados alcançados na área de segurança em 2005 
garantiram o reconhecimento. O prêmio é promovido pela Abradee (Associação 
Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica), que reúne 64 concessionárias de 
distribuição de energia elétrica do País, estatais e privadas, responsáveis por 99%
do mercado de energia nacional.

A Elektro trabalha continuamente para garantir segurança e qualidade no fornecimento de energia elétrica em 
alinhamento com seus Valores, sua Missão, sua Visão e seus objetivos estratégicos. Os reconhecimentos - as sete 
premiações e títulos em diferentes áreas de atuação - são conseqüência de todo o trabalho e comprometimento de 
quase seis mil colaboradores diretos e indiretos.

GRI-G3 2.10
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Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente
abril de 2006

Pela terceira vez, a Elektro conquistou o Prêmio Consumidor Moderno de Excelência 
em Serviços ao Cliente, na categoria energia elétrica. Essa premiação é concedida 
pela revista Consumidor Moderno a empresas de vários setores. Essa vitória é 
resultado de ações implementadas para a melhoria no atendimento a clientes, 
programas de aperfeiçoamento específico para os atendentes e alterações no 
atendimento por e-mail que agilizaram o contato do cliente com a empresa.

Guia Exame de Boa Cidadania Corporativa
novembro de 2006

Pela segunda vez consecutiva, a Elektro foi considerada uma das dez empresas-
modelo em responsabilidade social do País, de acordo com o Guia Exame de Boa 
Cidadania Corporativa. Esse título foi concedido à empresa pelas práticas adotadas 
no relacionamento com seus diversos públicos, considerando valores e transparência, 
valorização do público interno, engajamento de seus fornecedores, controle de 
impactos ambientais e sua atuação perante a comunidade, clientes, governo e 
sociedade.

Medalha de Ouro Eloy Chaves
junho de 2006

A Elektro recebeu a Medalha de Ouro Eloy Chaves, a mais importante premiação do 
setor elétrico na área de segurança, concedida pela ABCE (Associação Brasileira das 
Concessionárias de Energia Elétrica), pelo trabalho realizado, em 2005, na prevenção 
de acidentes do trabalho. A Elektro também recebeu essa premiação em 2005 (pela 
atuação em segurança em 2004) e 2002 (pela atuação em segurança em 2001).



Colaboradora da Central de Atendimento ao Cliente

��
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Desempenho Comercial
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Ao longo de 2006, a Elektro vendeu 9.561 GWh de 
energia elétrica a seus clientes finais, um aumento de 
2,8% em relação ao ano anterior. A receita das vendas 
de energia a clientes finais foi de R$ 3,3 bilhões, 11% 
superior ao registrado em 2005.

Em 2006, a classe residencial cresceu 3,3% em volume 
de energia elétrica vendida e a classe comercial, 5,5%. 
A classe industrial, responsável por 35% do volume de 
vendas, apresentou crescimento de 1,8%, evolução 
influenciada pela migração de clientes para o mercado 
livre de energia. A classe de serviços públicos apresentou 
redução de 9,4% no volume de energia elétrica vendida 
em função da migração de um grande cliente para o 
mercado livre.

A receita pelo uso do sistema de distribuição aumentou 
23,2% em relação a 2005, atingindo R$ 287,4 milhões. 
Até dezembro de 2006, aproximadamente 93% dos 
clientes potencialmente livres da Elektro já tinham saído 
da base de clientes cativos da concessionária. Essa 
migração reduziu o volume de energia elétrica vendida 
e também o volume de energia comprada pela empresa.

FOCO CADA VEZ MAIOR NO CLIENTE
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Estratégia na Compra de Energia Elétrica
 
Em 2006, a Elektro adquiriu o volume de energia elétrica 
necessário para garantir o abastecimento integral de seu 
mercado pelo período de 2007 a 2011. 

As compras de energia da Elektro foram garantidas, 
preponderantemente, mediante leilões regulados pela 
Aneel, representando 70% do total da energia elétrica da 
concessionária. Os 30% restantes foram adquiridos de 
Itaipu (28%) e de contratos bilaterais.

��
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Eletricista da Elektro: relacionamento estreito com o cliente
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Evolução do Número de Clientes

A Elektro chegou ao fim de 2006 com 1,95 milhão de 
clientes, um aumento líquido de 50 mil novas unidades 
consumidoras (2,6%) em comparação ao ano anterior. 
Parte significativa desse aumento, cerca de 30%, são 
14.438 novos clientes beneficiados em 2006 pelo 
Programa Luz Para Todos (leia mais na página 55).

 

 

Relacionamento com Clientes

A Elektro possui cerca de 5 milhões de pessoas 
em sua área de concessão e é fundamental, para a 
qualidade na prestação de seus serviços, estabelecer 
um contato ágil com esse público. Nesse sentido,
a empresa deu um passo importante ao criar o Projeto 
Estratégico de Excelência no Relacionamento com 
Clientes, comandado por um grupo de trabalho com 
representantes de todas as diretorias da companhia, 
que discute a implementação de ações para estreitar 
ainda mais o relacionamento da Elektro com seus 
clientes.

GRI 4.14, PR5

A partir de análises dos indicadores de desempenho, 
dos objetivos estratégicos da companhia e de pesquisas 
feitas, na área de atuação da empresa, pela Aneel 
(Agência Nacional de Energia Elétrica), pela Abradee 
(Associação Brasileira de Distribuidores de Energia 
Elétrica) e pela Elektro, o grupo de trabalho desenvolve 
planos de ação para implementar melhorias nos serviços 
e nos canais de relacionamento oferecidos aos clientes. 

Clientes atendidos em alta tensão com contrato até 
500 kW

Para esse segmento, merece destaque em 2006 a 
modernização do sistema de gestão comercial,
que possibilitou aos clientes a realização de mais
serviços pelo site da empresa, incluindo novos contratos 
e aditamentos. Para a Elektro, o novo sistema de gestão 
e emissão de contratos oferece mais confiabilidade e 
redução de custos. 

Clientes atendidos em alta tensão com contrato 
superior a 500 kW (grandes clientes)

O atendimento diferenciado para os grandes clientes 
é uma estratégia da companhia, visando à excelência 
no relacionamento. Na Elektro, os grandes clientes 
representam cerca de 500 empresas do setor 
agropecuário, pedreira e mineração, alimentos e bebidas, 
comércio e serviços, construção civil, eletromecânica, 
papel e celulose, química e petroquímica e têxtil.

Para relacionar-se com esses clientes, a empresa possui 
um link exclusivo no site, um informativo bimestral e o 
atendimento personalizado, sendo este o principal meio 
de relacionamento. O objetivo de todo esse trabalho é 
estreitar o contato com os grandes clientes e orientá-los 
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Vale destacar ainda o programa de aperfeiçoamento 
específico para as equipes de atendentes, com 
investimentos em formação técnica, cursos de impostação 
de voz e comunicação e excelência no atendimento.
 
O atendimento via e-mail (atendimento@elektro.com.br), 
com mais de 1,7 mil mensagens recebidas por mês, 
também recebeu melhorias. A ampliação do horário de 
atendimento para 24 horas, com a transferência desse 
serviço para a Central de Atendimento ao Cliente, reduziu 
o tempo médio de resposta da Elektro aos clientes de 
dois dias para, em média, três horas. 

Site 

Ano a ano, aumenta a quantidade de acessos a Serviços 
On-line, seção do site da empresa (www.elektro.com.br) 
em que os clientes podem solicitar e realizar serviços. 
Em 2006, o número chegou à marca de 110 mil auto-
atendimentos, o que representa um crescimento de 80% 
em relação ao maior índice de acesso em 2005.

Esses resultados são frutos de uma série de ações, como 
a inclusão de novos serviços no site. Entre as novidades, 
estão a opção data certa, para escolha da melhor data de 
vencimento da conta; pedidos de ligação nova de energia 
elétrica; troca de titularidade on-line; acompanhamento 
on-line dos serviços solicitados à empresa; histórico de 
consumo e emissão de segunda via resumida da conta. 

Outra facilidade é que, desde 2006, todos esses serviços 
podem ser acessados no site, informando o número do 
medidor de energia elétrica do cliente ou o número da 
unidade consumidora.

sobre questões relacionadas ao setor elétrico, buscando as 
melhores soluções para as suas necessidades. Os clientes 
também podem ter acesso exclusivo, por telefone e 24 horas 
por dia, ao Centro de Operação da Distribuição, para casos 
de interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Entre junho e julho de 2006, mais de 150 grandes 
clientes responderam a uma pesquisa em que avaliaram 
o atendimento da Elektro. A pesquisa analisou os índices 
de satisfação desses clientes com relação ao atendimento 
prestado pela empresa. A Elektro obteve uma aprovação
de 84,2%.
 

Canais de Comunicação com o Cliente

Central de Atendimento ao Cliente 

A Central de Atendimento ao Cliente, com 280 
colaboradores e 112 posições de atendimento,
é o principal canal de comunicação entre a empresa 
e seus clientes. Por esse motivo, a Elektro trabalha 
continuamente para implementar melhorias no seu 
atendimento e responder com agilidade às mais de
400 mil chamadas recebidas mensalmente. 

Nesse sentido, a inovação tecnológica foi o principal 
destaque de 2006. A nova plataforma de tecnologia 
adotada pela Elektro - Voz sobre IP - contém 
redundância e contingenciamento de equipamentos
e links de telecomunicação. O resultado foi a redução 
do tempo médio de espera para os clientes serem 
atendidos. Em 2006, em média, 94% dos clientes 
que ligaram para a Central foram atendidos em até 
30 segundos; em 2005, 86% dos clientes eram 
atendidos nesse tempo.
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Para os clientes atendidos em alta tensão até 500 kW, 
a Elektro lançou um link de atendimento exclusivo, 
com vários serviços: histórico de consumo, aditamento 
e cancelamento de contratos, simulação de tarifas, 
impressão de documentos etc. Clientes atendidos
em alta tensão com consumo superior a 500 kW,
os chamados grandes clientes, também contam, dentro 
do link exclusivo, com um Fale Conosco e um glossário 
de termos do setor elétrico.

Um outro ponto de destaque do site foi a parceria entre 
a Elektro e o Creci (Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis), que ampliou a quantidade de acessos à seção 
do site exclusiva para imobiliárias.

Em 2007, o site será relançado. Após pesquisas com 
clientes, incluindo testes de usabilidade, que servem para 
avaliar a facilidade de acesso aos diversos conteúdos,
a compreensão dos clientes com relação à linguagem, 
além de percepções subjetivas, a Elektro identificou 
pontos de melhoria para tornar mais simples e rápido o 
acesso aos seus serviços oferecidos pela internet.

Conselho de Clientes

O Conselho de Clientes de Energia Elétrica da Elektro -
uma determinação da Aneel, segundo a Resolução 
138/2000 - procura preservar uma relação justa entre os 
clientes e a empresa. O órgão é de caráter consultivo, 
voltado para a orientação, análise e avaliação das 
questões ligadas ao fornecimento, às tarifas reguladas 
pela Aneel e à adequação dos serviços prestados ao 
consumidor final na sua área de concessão. 

O Conselho é formado por membros, titular e suplente, 
das classes de consumo residencial, industrial, rural, 
poderes públicos e outras atividades, indicados por 
entidades reconhecidamente competentes para 
representá-las, como Procon (Fundação de Proteção e 
Defesa do Consumidor) e Fiesp (Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo), e reúne-se, pelo menos,
em seis encontros ordinários anuais.

A partir de um plano anual de atividades e metas e 
cronograma financeiro, os membros do Conselho 
exercem seus mandatos e buscam analisar e verificar a 
legislação do setor elétrico e sua aplicabilidade por parte 
da Elektro. Participam de congressos, cursos, seminários 
e demais atividades que consideram relevantes e 
promovem reuniões com o objetivo de levar informação 
sobre a atuação da empresa à sociedade.

Energia Comunitária Elektro: crianças da
comunidade Maré Mansa, no Guarujá (SP)

��
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Ouvidoria

Desde a sua instituição na empresa, em 2000,
a Ouvidoria busca, como um de seus focos principais, 
corrigir as falhas e melhorar os processos internos, 
utilizando, muitas vezes, as próprias sugestões recebidas 
nas manifestações e reclamações dos clientes. Como 
resultado, a área tem registrado sensível redução da 
quantidade de reclamações procedentes, fruto da 
prestação de um serviço mais adequado e de suas 
recomendações às áreas diretamente envolvidas.
 

Em 2006, foi implementado um importante sistema 
corporativo de registro e gestão de todas as 
manifestações relacionadas às áreas, provenientes de 
clientes (por telefone, carta ou e-mail), bem como de 
órgãos de defesa do consumidor e órgãos reguladores. 
Os dados favorecem a elaboração dos relatórios 
semestrais da Ouvidoria, previstos na legislação,
e também relatórios gerenciais.  

Eficientização Energética 

Por determinação da Aneel, a Elektro destina 0,25% 
de sua receita operacional líquida anual a projetos de 
eficientização energética - focados no uso adequado de 
energia elétrica. 
 
Em eficientização energética, a Elektro investiu, em 2006, 
cerca de R$ 5 milhões. As principais ações destinaram-se 
aos projetos Elektro nas Escolas, Baixa Renda -
Energia Comunitária Elektro, Eficientização Energética 
em Iluminação Pública, Gestão Energética Municipal 
e Eficientização Energética em Indústrias e Prédios 
Públicos.

Elektro nas Escolas

De 1999 a 2006, a Elektro beneficiou cerca de 650 mil 
alunos do Ensino Fundamental e Médio de 900 escolas 
públicas de sua área de concessão por meio do programa 
Elektro nas Escolas. O objetivo do projeto foi capacitar 
professores para, em sala de aula, ensinarem os alunos a 
usar energia elétrica sem desperdício e com segurança. 

GRI SO1

Ano Reclamação Improcedente  Reclamação Procedente  Total

2004 56% 44% 2.534

2005 63% 37% 2.637

2006 69% 31% 2.486
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Baixa Renda - Energia Comunitária Elektro

Lançado como projeto-piloto em outubro de 2006 na 
comunidade Maré Mansa, no Guarujá, o projeto “Energia 
Comunitária Elektro - Por uma Comunidade Melhor” já 
está sendo estendido, entre janeiro e setembro de 2007, 
para mais nove comunidades do município, conforme 
previsto no ciclo 2005/2006 das ações de eficientização 
energética. 

Realizado com investimentos próprios e do programa de 
Eficientização Energética (ao todo, serão R$ 9 milhões 
destinados às dez comunidades até setembro de 2007) 
e apoio de parceiros locais, o projeto contempla cursos 
de formação de eletricista residencial, do qual são 
contratados os alunos com melhor desempenho para a 
regularização das instalações elétricas das residências da 
comunidade; formação de monitores para a disseminação 
de informações sobre o uso seguro e adequado da 

Devido a mudanças na regulamentação, o Elektro nas 
Escolas deixa de ser executado em 2007. Os recursos 
deverão ser transferidos em ações que beneficiem a 
população de baixa renda. A Elektro, atendendo a essa 

energia elétrica e a manutenção de projetos sociais; 
realização de palestras sobre saúde; revitalização do local, 
com plantio de árvores e coleta seletiva de lixo. Estão 
sendo previstas ainda a regularização interna de oito mil 
unidades consumidoras de baixa renda e a doação de 
100 mil lâmpadas fluorescentes compactas de 15 W,
de 2,2 mil geladeiras e de 119 sistemas de aquecimento 
solar. 

O ciclo 2006/2007 já foi aprovado pela Aneel e prevê 
investimentos da ordem de R$ 8 milhões para a 
população baixa renda até janeiro de 2008.

Ciclo Ano de Realização Livros Alunos Professores Escolas Investimentos
      (R$)

1999/2000 2001 4.757 100.016 471 81 90,3 mil
2000/2001 2002 25.118 89.233 506 90 132,1 mil
2001/2002 2003 31.234 100.921 570 125 182,8 mil
2002/2003 2004 38.916 109.076 1.278 142 319 mil
2003/2004 2005 39.157 74.128 1.371 143 368,3 mil
2004/2005 2006 65.514 178.017 2.895 319 580 mil
Total  204.696 651.391 7.091 900 1,7 milhão

Elektro nas Escolas

GRI SO1, SO5

determinação, já iniciou a implementação do projeto 
“Energia Comunitária Elektro - Por uma Comunidade 
Melhor” em dez comunidades de baixa renda situadas na 
cidade do Guarujá (SP).
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Eficientização Energética em Iluminação Pública

Em 2006, a Elektro finalizou o seu Programa de 
Eficientização Energética em Iluminação Pública, parte 
do Programa Reluz, cujo objetivo foi tornar o serviço de 
iluminação pública mais eficiente por meio da substituição 
das lâmpadas de vapor de Mercúrio pelas de vapor 
de Sódio. Estas lâmpadas são mais eficientes porque 
proporcionam melhor luminosidade e menor consumo de 
energia elétrica.

Durante o ano, a empresa efetuou a troca de 9,8 mil 
pontos de iluminação pública em 26 municípios da sua 
área de concessão, o que representou um investimento 
da Elektro de R$ 1,3 milhão. Em todos os ciclos já 
realizados do Programa de Eficientização Energética em 

Iluminação Pública, foram substituídas cerca de 250 mil 
lâmpadas existentes nos 228 municípios atendidos pela 
concessionária, com recursos da Elektro e das prefeituras 
municipais. A substituição de outras 50 mil lâmpadas foi 
realizada, também pelo Programa Reluz, com 100% dos 
recursos das prefeituras municipais, por meio de uma 
linha de crédito da Eletrobrás (Centrais Elétricas Brasileiras 
S.A.). Com a troca dessas 300 mil lâmpadas, a Elektro 
passa a contar com 100% das 600 mil lâmpadas de 
iluminação pública de vapor de Sódio em sua área de 
concessão.

Campos do Jordão (SP)



Eficientização em Prédios Públicos e em Indústrias

A eficiência na utilização de energia elétrica de prédios 
públicos e indústrias também faz parte do Programa de 
Eficientização da Elektro. Em 2006, a companhia investiu 
R$ 2,5 milhões na modernização da instalação elétrica 
interna de 53 prédios públicos de 27 municípios, entre 
hospitais, escolas, prefeituras, paços municipais, ginásios 
e creches. A expectativa de economia é de 3,3 mil MWh 
ao ano. Para 2007, está prevista a modernização elétrica 
de mais de 340 prédios públicos.

A Elektro também investiu R$ 630 mil para tornar o 
consumo de energia elétrica de um cliente industrial da 
cidade de Cerquilho mais eficiente. A empresa efetuou a 
troca de 11 motores convencionais por motores de alto 
rendimento e a instalação de 25 inversores de freqüência, 
que regulam a velocidade do motor, mantendo seu torque 
constante, com o objetivo de proporcionar a utilização 
da energia elétrica mais eficaz. A previsão de redução no 
consumo é de 541 MWh ao ano. 

��

Iluminação Pública

Ciclo Ano de Pontos Número de  Energia Economizada Investimentos 
 Realização  Cidades Participantes (MWh/ano) (R$)

1998/1999 2000 15 mil 9 3,4 mil 875 mil

1999/2000 2001 16,5 mil 18 6,4 mil 234,7 mil

2000/2001 2002 37,5 mil 97 7 mil 3,9 milhões

2001/2002 2003 61,8 mil 105 7,3 mil 4,6 milhões

2002/2003 2004 65,2 mil 143 6,2 mil 5,5 milhões

2003/2004 2005 43,8 mil 64 4,9 mil 4,5 milhões

2004/2005 2006 9,8 mil  26 1,4 mil 1,3 milhão

Total  249,6 mil 462 36,6 mil 20,9 milhões

Prédios Públicos e Indústrias 

Ciclo Ano de Energia  Investimentos
 Realização Economizada (R$)
  (MWh) 

1998/1999 2000 473,9  380 mil

1999/2000 2001 13.230,3  870 mil

2001/2002 2003 5.032,0  2,1 milhões

2002/2003 2004 1.874,5  3 milhões 

2003/2004 2005 14.236,0  4,5 milhões

2004/2005(*) 2006 3.841 3,1 milhões

Total  38.687,7 13,9 milhões

(*)Ciclo com previsão de término em 2007.
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Gestão Energética Municipal

O Gestão Energética Municipal (GEM) tem o objetivo de levar 
orientações sobre o consumo adequado e seguro de energia 
elétrica a dirigentes das administrações públicas municipais 
e oferece uma nova visão a respeito do gerenciamento
do consumo de energia elétrica. Durante 2006, a Elektro 
investiu R$ 130 mil na realização de 68 palestras para
2,3 mil pessoas em 64 municípios, um trabalho que rendeu 
o primeiro lugar no Prêmio Procel “Cidade Eficiente em 
Energia”, na categoria Prédios Públicos.

��

GEM

Ciclo Ano de Realização Municípios Público Investimentos (R$)

2002/2003 2004 24 1.311 38 mil
2003/2004 2005 37 1.377 89 mil

2004/2005 2006 64 2.300 130 mil

Total  125 4.988 257 mil

A Elektro também orienta as administrações públicas 
a criarem uma comissão interna de racionalização de 
energia elétrica, cujo objetivo é realizar melhor a gestão 
sobre o consumo de energia, com implementação de 
ações focadas no uso adequado da energia e na troca de 
equipamentos por outros mais econômicos e eficientes.

Manutenção na rede elétrica
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Centro de Operação de Distribuição
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Desempenho
Econômico-Financeiro
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Ambiente Econômico

O ano de 2006 foi marcado pela contínua valorização do real 
frente ao dólar norte-americano, declínio das taxas de juros e 
índices de inflação abaixo da meta inflacionária estabelecida 
pelo Conselho Monetário Nacional.

O Comitê de Política Monetária (Copom) continuou o 
processo de redução da taxa básica de juros (Selic) que, 
em dezembro de 2006, estava em 13,25%, a menor taxa já 
registrada desde sua criação, em 1996.

A inflação medida pelo Índice Geral de Preços ao Mercado 
(IGP-M) encerrou o ano em 3,83%, a terceira menor taxa 
anual histórica, porém ficando acima da variação de 1,21% 
registrada em 2005. O Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) encerrou o ano em 3,14%, contra 5,69% 
em 2005, e abaixo da meta inflacionária de 4,5%. A forte 
desaceleração da inflação em 2006 foi impulsionada pela 
apreciação do real e pelo aumento das importações.

A valorização do real frente à moeda norte-americana foi 
de 8,66%. O risco-país manteve sua trajetória de queda 
e encerrou o ano de 2006 em 191 pontos, o mais baixo 
patamar histórico até 31 de dezembro de 2006.

Contrariando as estimativas do início de 2006 e devido ao 
crescimento econômico mundial, a balança comercial teve 
um desempenho excepcional, fechando o ano com um 
superávit recorde de US$ 46,1 bilhões e superando
o saldo positivo de US$ 44,8 bilhões obtido em 2005.
As exportações totalizaram US$ 137,5 bilhões,
um crescimento de 16,2% em relação a 2005,
e as importações totalizaram US$ 91,4 bilhões,
um aumento de 24,2% na comparação com 2005.

Apesar do ambiente econômico favorável, o ritmo da 
atividade econômica apresentou modesta evolução. 

MANUTENÇÃO DE BONS RESULTADOS

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o Produto Interno Bruto (PIB) registrou 
aumento de 2,9% em relação ao ano anterior.

Resultados

Em 2006, a receita operacional bruta da Elektro foi de 
R$ 3,6 bilhões, um aumento de 7,3% em relação ao ano 
anterior. Da receita total, 92% equivalem à receita com 
venda de energia para clientes finais e 8% à receita pelo uso 
do sistema de distribuição, proveniente dos clientes livres 
que saíram da base de clientes cativos da empresa.

As receitas operacionais líquidas da Elektro atingiram
R$ 2,3 bilhões, sendo 4,2% superiores às registradas no 
exercício anterior, decorrente dos seguintes efeitos:

• aumento de 11,0% nas vendas de energia a clientes 
finais, influenciadas pelo aumento de 2,8% no volume 
de vendas de energia e pelos reajustes médios nas 
tarifas de 5,29% em agosto de 2005 e de 6,09% em 
agosto de 2006;

• aumento de R$ 54,1 milhões na receita do uso do 
sistema de distribuição, devido à saída de clientes livres;

• aumento dos encargos regulatórios repassados às 
tarifas: Conta de Desenvolvimento Energético, em 
R$ 17,3 milhões, e Conta de Consumo de Combustível, 
em R$ 22,9 milhões.

O custo da operação somado às despesas operacionais 
diminuiu R$ 22,4 milhões em relação a 2005, devido, 
principalmente, à redução de R$ 29,1 milhões nas 

GRI-G3 2.8, EC1
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provisões cíveis, trabalhistas e regulatórias. Essa diferença 
foi causada pela mudança de critérios de contabilização, 
conforme deliberação da CVM nº 489/05, com vigência a 
partir de 1º de janeiro de 2006.

O resultado operacional apresentou crescimento em 
relação ao ano anterior. A Elektro encerrou o ano com 
uma geração operacional de caixa, medida pelo EBITDA, 
de R$ 891,6 milhões, um aumento de 17,9% em relação 
a 2005. O resultado do serviço foi de R$ 772,4 milhões, 
20,0% superior ao resultado do ano anterior.

O resultado financeiro (despesas financeiras deduzidas 
das receitas financeiras) de 2006 não deve ser 
comparado ao resultado financeiro do ano anterior 
porque, em 2005, o resultado financeiro da Elektro 
foi influenciado pelos efeitos cambiais favoráveis 
atrelados à dívida denominada em dólar norte-

americano que a empresa possuía antes da conclusão 
da sua reestruturação financeira, quando eliminou 
completamente suas obrigações em dólar.
Em 2005, a Elektro reconheceu R$ 102,2 milhões de 
ganhos financeiros com a variação cambial.

A Elektro registrou lucro líquido de R$ 501,7 milhões em 
2006, comparado a R$ 658,3 milhões no ano anterior.
Em 2005, o lucro líquido da empresa foi favoravelmente 
influenciado por ganhos com a variação cambial, no 
montante de R$ 102,2 milhões (R$ 67,5 milhões líquidos 
de impostos). Adicionalmente, em dezembro de 2005, 
foram reconhecidos créditos fiscais referentes ao 
exercício e a anos anteriores, conforme deliberação da 
CVM nº 273/98 e instrução da CVM nº 371/02. O efeito 
favorável registrado no resultado de 2005, decorrente de 
anos anteriores, foi de R$ 230,8 milhões.

Resultados (R$ milhões)   Variação
 2006 2005 R$ milhões %
Venda de Energia a Clientes Finais 3.347,3 3.016,8 330,5 11,0%
Reposicionamento Tarifário (78,8) 15,7 (94,5) N/A
Receita pelo Uso do Sistema de Distribuição 287,4 233,3 54,1 23,2%
Outras Receitas 70,4 114,1 (43,7) -38,3%
Receitas Operacionais 3.626,4 3.379,9 246,5 7,3%
Deduções às Receitas Operacionais (1.331,7) (1.178,7) 153,0 13,0%
Receitas Operacionais Líquidas 2.294,7 2.201,2 93,4 4,2%
Energia Comprada para Revenda(1) (1.010,0) (1.022,9) (12,9) -1,3%
Custo da Operação (368,0) (364,2) 3,8 1,1%
Lucro Operacional Bruto 916,7 814,1 102,5 12,6%
Despesas Operacionais (144,3) (170,5) (26,2) -15,4%
Resultado do Serviço 772,4 643,6 128,7 20,0%

EBITDA(2) 891,6 756,4 135,2 17,9%

Resultado Financeiro (27,0) 9,6 (36,6) N/A

Lucro Líquido 501,7 658,3 (156,6) -23,8%

(1)Líquida de créditos de PIS e COFINS.
(2)Resultado do Serviço + Amortização do Ágio + Depreciação e Outras Amortizações.
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Os gráficos a seguir ilustram consistentes melhoras nos resultados operacionais da Elektro nos últimos quatro anos:
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RESULTADO DO SERVIÇO

200620052003 2004

RESULTADO DO SERVIÇO (R$ MILHÕES)

MARGEM RESULTADO DO SERVIÇO(%) = 
RESULTADO DO SERVIÇO/
RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS

Desconsiderando os efeitos mencionados, que são pontuais e não-recorrentes, o lucro de 2006 seria 39,3% superior ao 
de 2005, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Dividendos

A Administração da Elektro aprovou proposta de distribuição de dividendos no montante de R$ 476,6 milhões, 
referentes ao exercício de 2006, a ser aprovada também em Assembléia Geral Ordinária dos acionistas.

Lucro Líquido Ajustado (R$ milhões)   Variação
 2006 2005 R$ milhões %

Lucro Líquido 501,7 658,3 (156,6) -23,8%
Valorização Cambial (líquida de impostos) -   (67,5) N/A N/A
Registro de Créditos Fiscais -   (230,8) N/A N/A
Lucro Líquido Ajustado 501,7 360,0 141,7 39,3%
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Estrutura de Capital

A Elektro encerrou 2006 com um endividamento líquido de R$ 449,2 milhões, resultado do endividamento total de 
R$ 978,1 milhões e saldo de caixa, aplicações financeiras e caução de fundos no montante de R$ 528,9 milhões. 
Do seu endividamento total, 89% referem-se à parcela de longo prazo.

GRI 2.8

Ao longo de 2006, houve a amortização total de 
R$ 20,8 milhões do financiamento regulatório (BNDES 
CVA) do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social), que estava no âmbito do Programa 
Emergencial e Excepcional de Apoio às Concessionárias 
de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica, 
para suprir a deficiência de recursos decorrente do 
adiamento da aplicação do Mecanismo de Compensação 
das Variações dos Itens da Parcela A (CVA).

Durante o mesmo ano, houve a contratação da segunda 
fase do Programa Nacional de Universalização do Acesso 
e Uso da Energia Elétrica (Programa Luz para Todos), 
possibilitando à Elektro a captação de R$ 16,9 milhões 
de recursos de financiamento. Além da segunda fase, 
ocorreram também liberações referentes à primeira fase 
do programa, no valor total de R$ 8,6 milhões.

Em 7 de dezembro de 2006, foi contratado financiamento 
de R$ 160,9 milhões, na modalidade Finem, obtido por 
repasse financeiro de recursos do BNDES. Os recursos 
destinam-se a investimentos em expansão, melhorias 
e modernização do sistema de distribuição de energia 

elétrica. A primeira liberação, no valor de R$ 37,1 milhões, 
ocorreu em 22 de janeiro de 2007.

Em 31 de dezembro de 2006, a Elektro apresentava um grau 
de alavancagem de 30%, ligeiramente inferior ao registrado no 
final do ano anterior. Ao final de 2005, o grau de alavancagem 
já havia sido reduzido significativamente, devido à conclusão 
do processo de reestruturação financeira, implementado 
durante o segundo semestre daquele ano.
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ESTRUTURA DE CAPITAL
DÍVIDA LÍQUIDA/

(DÍVIDA LÍQUIDA + PATRIMÔNIO LÍQUIDO)

DEZ/2004 DEZ/2005 DEZ/2006

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DÍVIDA LÍQUIDA

Endividamento (R$ milhões) 31/12/2006 31/12/2005 Variação  ______________________________ ______________________________ _________
  Curto Longo Total  Curto Longo Total    _______________    _______________
  Prazo Prazo R$ % Prazo Prazo R$ % Total
Dívidas	com	Pessoas	Ligadas	 48,8	 -		 48,8	 5,0%	 0,1	 47,3	 47,3	 4,7%	 1,5
Empréstimos	com	Terceiros	 61,6	 867,6	 929,2	 95,0%	 109,3	 849,0	 958,2	 95,3%	 (29,0)  ______ _______ _______ ________ ______ _______ ________ ________ _________
 Debêntures 31,7 766,2 797,9 81,6% 37,8 751,7 789,5 78,5% 8,4 
 BNDES Finem 25,6 62,9 88,4 9,0% 39,6 53,1 92,8 9,2% (4,3)
 BNDES CVA -  -  -   - 20,8 - 20,8 2,1% (20,8)
 Eletrobrás 4,0 28,7 32,7 3,3% 7,6 7,3 15,0 1,5% 17,7 
 Plano de Pensão
   (Fundação CESP) 0,2 10,0 10,2 1,0% 3,4 36,8 40,1 4,0% (29,9)
Total da Dívida 110,4 867,6 978,1 100,0% 109,3 896,2 1.005,6 100,0% (27,5)
Perfil da Dívida 11% 89% 100%  11% 89% 100%
 Caixa, Aplicações Financeiras
   e Caução de Fundos(1)   (528,9)    (518,3)  (10,6)
Endividamento Líquido   449,2    487,3  (38,1)

(1)Exclui garantias caucionadas para compra de energia elétrica.



Ao final do exercício, o endividamento total da Elektro 
apresentava a seguinte indexação:
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Em 2006, a geração líquida de caixa foi impactada pelo 
pagamento de dividendos, referente ao exercício de 
2005, no montante de R$ 608,7 milhões, realizado em 
duas parcelas (28 de abril e 29 de setembro de 2006). 
Desconsiderando esse efeito, a geração líquida foi de 
R$ 613,2 milhões, superior em R$ 568,4 milhões a do 
ano anterior. Além da geração operacional de caixa, essa 
variação deve-se principalmente aos seguintes fatores:

• pagamento de juros de empréstimos, no valor de 
R$ 130,5 milhões, inferiores em R$ 331,4 milhões 
quando comparados aos valores pagos em 2005. 
A significativa diminuição do pagamento de juros é 
reflexo, principalmente, do processo de reestruturação 
financeira implementado pela Elektro durante o 
segundo semestre de 2005, quando foram quitadas, 
antecipadamente, dívidas intercompanhia denominadas 
em dólar norte-americano;

•  atividades de financiamento antes do pagamento de 
dividendos (captações de empréstimos, líquidas das 
amortizações), no valor de R$ 9,1 milhões negativos, 
comparados a R$ 60,9 milhões positivos. A diminuição 
nos valores captados também é decorrente do 
processo de reestruturação financeira, quando a Elektro 
realizou a segunda emissão de debêntures, no valor de 
R$ 750 milhões.

Investimento e Modernização

Ao longo de 2006, a Elektro investiu R$ 257,7 milhões, 
dos quais R$ 9,3 milhões foram investimentos realizados 
com recursos de clientes.

Os principais programas de investimentos realizados 
foram:

•  R$ 111,4 milhões na expansão, na melhoria e
 na preservação do sistema elétrico, dos quais:
 (i) R$ 65,9 milhões foram investidos na preservação 

do sistema elétrico; (ii) R$ 14,8 milhões em melhorias 
e atualizações tecnológicas e (iii) R$ 30,7 milhões 
estão associados à ligação de 91 mil novos clientes, 
à expansão de oito subestações e à entrada em 
operação da subestação de Miracatu, acrescentando 
16,75 MVA de potência instalada;

Classificação de Risco

Em 5 de julho de 2006, a agência de classificação de 
risco Standard & Poor’s elevou em dois níveis o rating 
corporativo da Elektro, de brA para brAA-. Com a 
elevação, a Elektro passou a ter o melhor rating entre as 
distribuidoras de energia elétrica do Brasil, segundo as 
classificações da Standard & Poor’s.

A segunda emissão de debêntures simples não 
conversíveis em ações da Elektro, no valor de 
R$ 750 milhões, realizada em setembro de 2005 
como parte do seu processo de reestruturação financeira, 
também teve o rating elevado pela Standard & Poor’s em 
dois níveis, de brA+ para brAA.

Fluxo de Caixa

Em 2006, a geração operacional de caixa da Elektro, 
após imposto de renda, contribuição social e pagamento 
de juros, foi de R$ 846,7 milhões, superando em 
R$ 689,2 milhões a registrada no ano anterior.

A Elektro apresentou uma geração líquida de caixa de 
R$ 4,5 milhões, encerrando o ano de 2006 com um 
saldo disponível de R$ 483,6 milhões em caixa, excluindo 
caução de fundos.

9%

4%

47% 40%

INDEXAÇÃO DO ENDIVIDAMENTO
EM 31/12/2006

(TOTAL: R$ 978,1 MILHÕES)

CDI
TJLP
IGP-M

OUTROS
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• R$ 56,2 milhões em Programas Rurais, relacionados a 
projetos de eletrificação de áreas rurais, por meio do 
programa “Luz para Todos - SP e MS”, que faz parte 
do Programa Nacional de Universalização do Acesso 
e Uso da Energia Elétrica, coordenado pela Eletrobrás 
(Centrais Elétricas Brasileiras S.A.);

 • R$ 14,2 milhões no Programa de Universalização
 (em cumprimento à Lei n° 10.438 de abril de 2002),
 que determina o atendimento de novas ligações e 

aumento de carga, sem ônus aos clientes com carga 
inferior a 50 KVA;

• R$ 8,8 milhões em veículos, com a renovação de mais 
de 15% da frota operacional.

Do total investido, R$ 49,2 milhões foram destinados aos 
municípios atendidos pela concessionária no Estado de São 
Paulo e R$ 7 milhões para os municípios da faixa de atuação 
da Elektro em Mato Grosso do Sul. 

Desde o início do programa, em novembro de 2004, 
até dezembro de 2006, 24.068 clientes rurais foram 
beneficiados pelo Programa. A maior concentração de 
clientes atendidos (9.161) está nos municípios da região 
Sudoeste do Estado de São Paulo.

Entre os clientes rurais atendidos, estão aldeias indígenas 
e quilombolas, cujos direitos e culturas são respeitos pela 
Elektro.

Subvenções Econômicas e Incentivos Fiscais

Entre 2004 e 2006, a Elektro recebeu R$ 20,8 milhões em 
subvenções econômicas concedidas pela Eletrobrás com 
recursos provenientes da CDE (Conta de Desenvolvimento 
Energético). Esses valores são repassados para cobrir 
custos diretos das obras do Programa Luz para Todos, que 
teve início em 2004 dentro do Programa de Universalização 
do Acesso e Uso da Energia Elétrica, coordenado pela 
Eletrobrás.

Ano da Liberação  Valores em R$ mil
2004 3.022
2005 293
2006 17.500
Total    20.815

139,8

18,8
13,7

42,6

70,4

178,0

139,5101,8121,0

115,5

182,1

248,4

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS(1)

(R$ MILHÕES)

2003 2004 2005 2006

(1)Exclui investimentos realizados com recursos
de clientes.

EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO 
SISTEMA ELÉTRICO

UNIVERSALIZAÇÃO

GRI EC4

Luz para Todos

Em 2006, a Elektro efetuou a ligação de 14.438 clientes 
rurais em toda a sua área de concessão, por meio do 
Programa Luz para Todos, cujo objetivo é promover a 
universalização do fornecimento de energia elétrica na 
área rural.

GRI HR9
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De 2003 a 2006, a empresa também recebeu
R$ 11 milhões em incentivos fiscais do governo federal, 
concedidos por meio de abatimento no imposto de renda 
devido da empresa. Esses incentivos referem-se ao 

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), à doação 
ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e à 
Lei Rouanet (incentivo fiscal cultural). 

A evolução do índice de inadimplência das contas de 
energia da Elektro tem uma correlação com a condição 
socioeconômica da população atendida pela empresa.

A Elektro tem realizado esforço constante para combater 
a inadimplência e, nos últimos anos, tem intensificado 
ações para reduzi-la e tem investido no Programa de 
Redução de Perdas, que visa à recuperação de energia 
elétrica perdida devido a fraudes e problemas em 
medidores.

Como conseqüência desse programa, a Elektro acaba 
faturando clientes que efetuam procedimentos irregulares. 
Esses clientes são os que apresentam maior dificuldade 
para pagar suas faturas de energia elétrica, o que explica 
o aumento no índice de inadimplência das contas de 
energia da empresa para 4,47% em 2005.

Em 2006, por conta das contínuas ações efetuadas pela 
Elektro, foi possível reduzir esse índice para 3,93%.

Descrição do Incentivo Fiscal (R$ mil) 2003 2004 2005 2006

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) 244 260     284    169
Doação ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - 122 1.160  750 
Incentivo Fiscal Cultural (Lei Rouanet) -           542 4.590 2.835
Total dos incentivos fiscais 244 924 6.034 3.754

Gestão do Débito

Com o objetivo de adotar ações mais efetivas de combate 
à inadimplência, direcionadas a cada classe de cliente,
a Elektro tem como prática a gestão de débito 
segmentada por classe de consumo e período de atraso.

A política de cobrança adotada pela empresa está em 
conformidade com a legislação em vigor, e as ações da 
companhia estão alinhadas às melhores práticas verificadas 
no setor de distribuição de energia elétrica do País.

A Elektro considera como inadimplência todas as contas de 
energia vencidas, a partir do primeiro dia de atraso.

3,66% 3,74%

4,47%
3,93%

ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA(1)

2003 2004 2005 2006

(1)Total de contas a receber vencidas/Receita 
bruta de venda de energia a clientes finais.
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Relações com Investidores

Com o objetivo de facilitar a comunicação entre a Elektro 
e o mercado de capitais, a empresa possui em seu site 
(www.elektro.com.br) a seção Relações com Investidores, 
na qual podem ser encontradas informações financeiras 
da empresa (relatórios anuais e trimestrais, prospecto de 
debêntures e dados sobre o rating); informações sobre 

a composição acionária, do Conselho de Administração 
e da diretoria e diversos comunicados ao mercado 
(avisos aos acionistas, fatos relevantes, press releases 
e atas de assembléias e de reuniões do Conselho de 
Administração).

GRI 4.14

Cliente industrial da Elektro
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Serviço em Linha Viva
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Desempenho Operacional
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Em 2006, a Elektro investiu em novas tecnologias para 
melhorar a logística operacional e a compatibilidade do 
sistema elétrico ao meio ambiente e a outros fenômenos 
climáticos, como descargas atmosféricas e ventos.

Rede Compacta e Espaçadores de Fase

Duas das ações implementadas em 2006 dizem respeito 
à instalação de rede compacta (41 km) e de espaçadores 
de fase (153 mil unidades). Esses equipamentos são 
fundamentais para proteger os cabos de energia elétrica 
de galhos de árvores e outros objetos que possam cair 
sobre a rede. 

TECNOLOGIA, UMA ALIADA

Automação de Religadores

Outra tecnologia implementada em 2006 foi a automação 
de 44 religadores digitais com tecnologia GSM (Global 
System for Mobile Communications), que tornou possível 
o controle desses equipamentos em tempo real pelo 
Centro de Operação de Distribuição da Elektro, em 
Campinas. Essa tecnologia agiliza o restabelecimento 
de energia elétrica em caso de interrupções, além de 
contribuir para que haja menos desligamentos acidentais. 

SGS

O SGS (Sistema de Gerenciamento de Serviços) recebeu 
importantes melhorias em 2006. O sistema dispensa a 
impressão de ordens de serviços para os eletricistas, 
enviando as informações em tempo real, por meio de um 
PDA (Personal Digital Assistant) - computador de bolso 
com sistema de comunicação móvel celular.

A partir desse ano, o sistema passou a ser utilizado pelos 
eletricistas de todas as regiões da Elektro e em um maior 
número de atividades. Antes restrito às ocorrências de 
iluminação pública, agora o SGS agiliza o atendimento 
também de 70% dos serviços técnicos que afetam um 
único cliente, ou seja, toda ocorrência verificada entre 
o ramal de serviço (cabo que conecta o cliente à rede 
elétrica da Elektro) e o padrão de entrada da unidade 
consumidora. 

Outra vantagem do sistema para agilizar ainda mais 
o atendimento ao cliente é a chamada roteirização 
automatizada, que prioriza as ocorrências e indica 
as equipes disponíveis mais próximas ao local do 
atendimento. 

REDE COMPACTA
ESPAÇADORES

10 km

45 km
41 km

150 mil

230 mil

153 mil

200620052004
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Medição

Em 2006, a Elektro iniciou testes do projeto-piloto de 
medição remota para clientes do grupo A (clientes com 
ligação de energia elétrica em alta tensão). Realizado com 
320 clientes do município do Guarujá, o projeto permite a 
leitura remota - a distância - do consumo e da demanda 
de energia elétrica e, conseqüentemente, a automatização 
do sistema de faturamento. A medição remota também 
faz o monitoramento on-line de fraudes e de problemas 
de funcionamento nos equipamentos. 

Subestações: Construção e Digitalização

Em 2006, a Elektro iniciou a operação da subestação 
Miracatu e construiu uma nova subestação em Itanhaém, 
com previsão de início de operação em maio de 2007, 
após a conclusão do ramal de conexão à Linha de 
Transmissão de 138 kV - Peruíbe - Mongaguá. 
A subestação Miracatu, entregue em setembro de 
2006, é totalmente digitalizada e possui os sistemas de 
supervisão, comando, controle e proteção integrados. 
 
O sistema digitalizado agiliza o restabelecimento em caso 
de interrupção de energia elétrica de forma automática, 
sem a necessidade da presença de eletricistas e 
operadores para executar manobras, o que reduz a 
probabilidade de erros e a exposição dos colaboradores a 
riscos inerentes à operação dos equipamentos.

Em 2006, a empresa digitalizou oito subestações, 
localizadas nos municípios paulistas de Jarinu, Castilho, 
Bom Jesus dos Perdões e Limeira; nesta cidade, três 
unidades passaram pelo processo. No Mato Grosso do 
Sul, as subestações de Brasilândia e Anaurilândia também 
foram digitalizadas. 

3 3

8

200620052004

SUBESTAÇÕES DIGITALIZADAS
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Inspeção em medidor de energia elétrica



Manutenção Preventiva 

Em 2006, a Elektro realizou manutenção preventiva em 
23 mil km de sua rede elétrica, cuja extensão é de cerca 
de 100 mil km. Esse trabalho consiste em inspeção e 
identificação de equipamentos ou componentes que 
devem ser substituídos para garantir a qualidade no 
fornecimento de energia elétrica. Entre 2004 e 2006,
a empresa fez manutenção preventiva em 60 mil km.

A cada dois anos, a empresa realiza a manutenção em 
toda a rede primária urbana (10,7 mil km). A totalidade 
das redes urbana e rural secundárias (21,6 mil km) passa 
por manutenção em até seis anos e a rede elétrica 
primária rural (67,5 mil km) é verificada em períodos que 
variam de dois a oito anos. 

O trabalho de poda de árvores, de limpeza de faixa de 
servidão e a substituição de pára-raios também fazem 
parte das manutenções preventivas. Em 2006, a Elektro 
efetuou 520 mil podas para retirar galhos que ofereciam 
risco de contato nos cabos de energia elétrica. No ano, 
foi feita limpeza de 52,7 km2 de faixa de servidão (área 
embaixo e nas laterais das linhas de transmissão e de 
distribuição) para a retirada de vegetação; tudo de acordo 
com a legislação ambiental.

Um projeto adicional à manutenção preventiva é a 
substituição de pára-raios danificados, fundamental para 
a proteção do sistema elétrico em caso de descargas 
atmosféricas. Em 2006, foram trocados 10,4 mil 
equipamentos.

��

MANUTENÇÃO
PREVENTIVA (km)

19 mil 18 mil

20062004 2005

23 mil

PODA

550 mil

394 mil

37,7
45,1

52,7

520 mil

20062004 2005

LIMPEZA DE FAIXA (km2)

Poda: proteção à rede elétrica
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Plano Verão

Paralelamente às ações para a melhoria contínua do 
sistema elétrico, a empresa trabalha para garantir a 
qualidade e a segurança no fornecimento de energia 
elétrica durante a alta temporada, que tem início com
o verão e prolonga-se até março do ano seguinte.
Esse conjunto de ações constitui o Plano Verão.
Nesse período, que também coincide com a época
de chuvas e descargas atmosféricas, a maior demanda 
por energia elétrica é verificada principalmente no litoral, 
onde a população aumenta em até cinco vezes.
A Elektro atende 70% dos municípios litorâneos do 
Estado de São Paulo.
 
Em 2006, a Elektro, dentro de seu plano de investimentos 
anual, direcionou R$ 107 milhões para uma série de 
ações focadas na expansão e na manutenção do sistema 
elétrico (inspeções aéreas de linhas, substituição de 
equipamentos e manutenção nas subestações) e para um 
maior contingente de colaboradores da empresa, entre 
eletricistas, operadores, técnicos e engenheiros.

Há uma logística especial para a passagem do Ano 
Novo, na noite de 31 de dezembro, quando ocorre um 
aumento concentrado de consumo de energia elétrica no 
litoral. Nesse dia, a empresa reforça toda a sua operação, 
distribuindo equipes em locais estratégicos ao longo 
do litoral - para facilitar o acesso aos locais se houver 
ocorrências - e mantendo um contingente maior de 
operadores no Centro de Operação de Distribuição e de 
atendentes na Central de Atendimento ao Cliente.

Na passagem de 2006 para 2007, o aumento na 
demanda foi de 13%, sendo que a operação foi um 
sucesso, não havendo desligamentos significativos no 
fornecimento de energia elétrica.

INVESTIMENTOS (R$ MILHÕES)

85
89

107

200620052004

PLANO VERÃO

Subestação digitalizada de Campos do Jordão
Subestação digitalizada de Campos do Jordão (SP)
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10,17
9,119,359,83

DEC - DURAÇÃO EQUIVALENTE
DE INTERRUPÇÃO POR
CONSUMIDOR (HORAS)

200620052003 2004

6,746,59
7,08

7,72

FEC - FREQÜÊNCIA EQUIVALENTE
DE INTERRUPÇÃO POR

CONSUMIDOR (INTERRUPÇÕES)

200620052003 2004

Obs.: Os indicadores DEC e FEC de 2004 não 
consideram o desligamento ocorrido em 17 de outubro, 
devido a um forte vendaval que atingiu toda a área de 
concessão e à queda de uma torre de transmissão 
no município de Pirapozinho. Caso considerados, 
os indicadores DEC e FEC seriam 9,87 e 7,23, 
respectivamente. Os indicadores de 2005 e 2006 não 
consideram os dias críticos, associados às situações de 
emergência, conforme definido pela Resolução Aneel 
024/2000. Caso considerados, os indicadores DEC e 
FEC de 2005 seriam 10,37 e 7,19, respectivamente,
e os indicadores DEC e FEC de 2006 seriam 12,81 e 7,98, 
respectivamente.

DEC e FEC

Em 2006, foi registrada uma elevação nos indicadores 
operacionais da Elektro em relação ao ano anterior.
Esse aumento foi causado por maior quantidade de ventos 
e tempestades e, por conseqüência, maior quantidade de 
descargas atmosféricas, que, em fevereiro e novembro, 
chegaram a ser 127% e 137%, respectivamente, 
superiores aos mesmos períodos de 2005.

Em contrapartida, a quantidade de ocorrências acidentais 
em 2006 não registrou aumento superior a 15%, 
resultado dos contínuos investimentos e melhorias que a 
empresa tem feito no seu sistema elétrico, que incluem 
manutenção preventiva e uso de equipamentos com nova 
tecnologia, como digitalização e automação. 

O DEC (número de horas em que o cliente fica sem 
energia durante um período) foi de 10,17 horas em 2006, 
contra 9,11 horas em 2005. O FEC (número de vezes em 
que o cliente fica sem energia durante um período) ficou 
em 6,74, sendo em 2005 de 6,59. 

2005
2006
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Perdas de Energia 

Em 2006, o indicador anualizado de perdas registrou o 
valor de 6,86%, com elevação de 0,28 ponto percentual 
em relação a 2005. Essa alta é atribuída ao processo 
que está em andamento para implementação da nova 
configuração das medições de fronteiras, conforme 
estabelecido nas resoluções da Aneel (Agência Nacional 
de Energia Elétrica) 334/2002 e 067/2004.

De acordo com essas resoluções, os pontos do sistema 
de medição de fronteira que registram o volume de 
energia comprada da Elektro estão sendo transferidos 
do lado de baixa tensão para o lado de alta tensão dos 
transformadores de fronteira. Com essa alteração,
as perdas de energia nesses transformadores passam 
a ser contabilizadas para a Elektro, contribuindo para o 
aumento do índice de perdas.

Se fosse utilizado o critério considerado nos anos 
anteriores para a apuração do índice de perdas,
o percentual de 2006 seria de 6,23%, comparado a 
6,58% em 2005.

6,866,58
7,06

7,71

PERDAS DE ENERGIA (%)

200620052003 2004

O foco na recuperação de energia perdida devido 
a fraudes e problemas em medidores também teve 
continuidade em outras frentes. Durante o ano, a empresa 
realizou 260,7 mil inspeções por meio do seu Programa 
de Redução de Perdas. O resultado foi a recuperação
de 124,5 GWh (9% superior a 2005) e a substituição
de 74 mil medidores, entre equipamentos com avarias
e com uso superior a 30 anos. Com esse trabalho,
a Elektro mantém, desde 2005, o segundo melhor 
indicador de perdas globais de energia elétrica do 
setor entre as empresas com mais de 400 mil clientes 
associadas à Abradee (Associação Brasileira de 
Distribuidores de Energia Elétrica). 

SGS: tecnologia a serviço do cliente

��
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Indicadores  2004 2005 2006

TML - Tempo Médio de Ligação(*)  Total de ligações 75.543 70.978 72.125

  Eficácia - ligações feitas
 em até dois dias úteis 99,2% 98,9% 99,6%

TMR - Tempo Médio de Religação Total de religações 120.856 147.413 150.470

 Eficácia e religações feitas
 em até 24 horas 99,7% 99,6% 99,6%

TME - Tempo Médio de Estudos de Projetos e Orçamentos Total de estudos 8.015 5.161 5.163

 Eficácia - estudos
 realizados em até 12 dias 93,0% 98,5% 97,3%

(*)Para serviços que não exigem obras na rede elétrica.

Realização de Serviços

Ano a ano, a Elektro tem melhorado a qualidade do 
seu atendimento nos serviços prestados aos clientes. 
A implementação de sistemas de gestão otimizou 
processos, e investimentos na capacitação das equipes 
foram essenciais para o alcance dos resultados, mas 
não seriam suficientes sem o comprometimento com a 
segurança e a dedicação ao trabalho dos colaboradores 
e empregados de empresas contratadas que atuam na 
área de concessão da empresa em contato direto com 
os clientes. Dos 2,6 mil colaboradores, 1.642 estão 
distribuídos nos escritórios regionais da companhia e 
nas Centrais de Serviços de Rede. A concessionária 
também conta com 3,3 mil empregados de empresas 
contratadas.

Em 2006, essa equipe realizou mais de 72 mil ligações de 
clientes, cerca de 150 mil religações e cinco mil estudos 
de projetos e orçamentos com um nível de eficácia 
superior ao de 2005, considerando-se, ainda, o aumento 
no volume de serviços.

A eficácia dos indicadores TML (Tempo Médio de 
Ligação), TMR (Tempo Médio de Religação) e TME 
(Tempo Médio de Estudos de Projetos e Orçamentos) 
tem crescido continuamente e está mais próxima do nível 
de serviço de 100%.
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Instalação de separador de fase



Investimentos na preservação do sistema elétrico
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Desempenho Ambiental
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POR UM MEIO AMBIENTE MELHOR

Gestão dos Impactos Ambientais

Em 2003, a Elektro implementou um Sistema de 
Gestão Ambiental (SGA) que, por meio da adoção de 
procedimentos, orienta seus colaboradores e prestadores 
de serviços a executar as atividades de maneira a 
não agredir o meio ambiente, com a definição de 
responsabilidades, avaliação contínua das atividades e 
processos, bem como disponibilização de recursos.

Elaborado com base na ISO 14001, o SGA possibilita 
a busca da melhoria permanente do desempenho 
ambiental da Elektro. Entre as principais ações, podem 
ser destacados o controle dos aspectos e os impactos 
ambientais das atividades da empresa, o Programa de 
Gestão de Resíduos, o monitoramento de fumaça preta e 
o transporte de transformador com vazamento. 

Também em atendimento à ISO 14001, a Elektro mantém 
um PAE (Plano de Atendimento a Emergências), com 
procedimentos que devem ser adotados em casos de 
acidentes ambientais, como vazamentos/derramamentos 
de óleo, incêndios/explosões, podas de árvore realizadas 
fora do padrão e demais ocorrências que resultem em 

danos ao meio ambiente, inclusive reclamações de 
terceiros. Essas situações são simuladas trimestralmente 
nas subestações de energia elétrica certificadas pela ISO 
14001 para testar a eficácia do Plano.

Subestações 

A Elektro mapeou todas as atividades executadas em 
suas 119 subestações que podem causar impacto 
ambiental e identificou a legislação ambiental a que 
estão relacionadas. A partir dessas informações, foram 
elaborados procedimentos específicos, com o objetivo 
de assegurar o controle desse impacto e a segurança do 
colaborador ao realizar suas atividades.

Esse mapeamento atende à norma ISO 14001, que 
certifica quatro subestações da empresa, e é aplicado a 
todas as demais subestações da companhia.

�0

Entardecer em Ilhabela (SP)

GRI-G3 4.8, EN14, EN26
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Gestão de Resíduos

O Programa de Gestão de Resíduos tem como objetivo 
proporcionar a colaboradores, fornecedores e parceiros 
informações sobre o correto armazenamento e o descarte 
de resíduos gerados pela empresa em decorrência de 
suas atividades. Um dos meios para essa divulgação é o 
Guia de Resíduos, disponível no site da empresa
(www.elektro.com.br) e distribuído a colaboradores, 
empresas contratadas e instituições.

O Guia trata de todos os tipos de materiais utilizados 
pela Elektro e dos resíduos gerados em suas atividades, 
como lâmpadas, porcelana, baterias, transformadores 
novos e usados, postes de concreto, postes e cruzetas 
em madeira tratada, vazamento e derramamento de 
óleo, óleo isolante e óleo hidráulico usado, equipamentos 
de proteção individual contaminados por óleo, pilhas, 
chumbo, bobinas e engradados em madeiras, pneus, 
metais, lixo doméstico, plástico, vidro, papel de escritório 
ou papelão, cartuchos de impressoras, lixo ambulatorial, 
entre outros.

Parte do material descartado (sucatas, pneus, trilhos) é 
vendida pela Elektro para reciclagem. Outros resíduos, 
não adequados à reciclagem, são enviados à destinação 
final adequada, como co-processamento, em caso de 
terra contaminada por óleo, por exemplo.

Monitoramento de Fumaça Preta em Carros da Frota

Trimestralmente, a Elektro monitora, por meio da escala 
de Ringelmann, a fumaça preta de sua frota de veículos. 
Atualmente, a empresa não dispõe de um sistema que 
mensure a emissão de CO2, gás causador do efeito 
estufa, mas investe de maneira intensiva na manutenção 
preventiva e na renovação constante de sua frota para 
reduzir ao máximo essas emissões.

GRI EN18, EN19
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Frota 2004 2005 2006
Investimentos na renovação da frota (R$ milhões) 2,9   10,4   8,8 

Quantidade de veículos substituídos 40 149 125

Quantidade total de veículos 697 708 722

Materiais Destinação  2004 2005 2006

Lâmpadas (unidade) Descontaminação e reciclagem 109.162(*)  69.509(*) 29.434

Óleo regenerado em trafo energizado (litros) Reciclagem e reutilização de óleo 90.400 89.280 87.390

(*)Período em que foram trocadas lâmpadas de vapor de Mercúrio pelas de vapor de Sódio, por meio do Programa Reluz.



Co-Processamento de Terra Contaminada

Os furtos de transformadores da Elektro, para a retirada de 
material em cobre, ocasionam a maioria dos vazamentos 
do óleo existente no interior dos equipamentos.
Os transformadores avariados correspondem a uma 
mínima parte dos vazamentos. Para reduzir os impactos 
ambientais causados por essa prática, a Elektro,

GRI EN22, EN23

desde novembro de 2005, tem um procedimento específico 
para o tratamento da terra contaminada, que é recolhida e 
enviada para uma empresa de co-processamento em fornos 
de cimentos, no Rio de Janeiro. A empresa paga R$ 378, 
desde agosto de 2006, por tonelada de terra contaminada, 
além do custo com transporte.

Gestão de Recursos Naturais

A Elektro utiliza o gás R22, causador do efeito estufa,
em consertos de equipamentos de ar-condicionado 
de pequeno porte, situados em locais isolados na 
Sede Corporativa da empresa, como portaria, e em 
equipamentos de expansão direta, como os localizados 
nos auditórios e na academia de ginástica da empresa.
Esse serviço é feito por uma empresa especializada.

GRI EN3, EN4, EN16, EN17, EN18, EN19, EN21
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Cada um dos 21 aparelhos que passam pelo conserto 
recebe quatro quilos de R22. Para deixar de usar esse 
gás, cujo uso será proibido a partir de 2012, a Elektro já 
tem se programado para trocar vários componentes de 
seu sistema de refrigeração.

Transformadores 2004 2005 2006

Quantidade de furtos N/D 42 103

Vazamento de óleo (litros) 995 3.891 8.498

Terra contaminada com óleo co-processada (tonelada) N/D 51,6  115,6

Valor pago pela Elektro para realizar o serviço (R$) N/D 19.000 65.000
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Sede Corporativa, em Campinas (SP)

Nas subestações de energia elétrica, há disjuntores que 
usam, em pequena quantidade, o gás SF6, também 
causador de efeito estufa. No total, são 38 disjuntores
de 15 kV, com média de 2,5 quilos de gás cada um;
40 disjuntores de 145 kV, com média de 10 quilos de gás 
cada um; 3 disjuntores de 69 kV, com média de 6 quilos 
de gás cada um; e 7 disjuntores de 34,5 kV, com média 
de 3 quilos de gás cada um.

O uso desse gás é a tecnologia mais atual referente à 
isolação de disjuntores, com impacto muito menor do 
que o óleo usado anteriormente. A utilização do SF6 é 
totalmente controlada e monitorada de forma on-line para 
prevenir vazamentos e danos ao meio ambiente. A Elektro 
possui tecnologia para contenção e reaproveitamento do 
gás quando da manutenção desses disjuntores. Dessa 
forma, o SF6 não é lançado na atmosfera.

Quanto ao consumo e descarte de água e ao consumo 
de energia elétrica, a empresa tem feito acompanhamento 
nos últimos dois anos.

Consumo 2005 2006

Água (litros) N/D 45.557.000

Energia elétrica (kW)  7.748.739 7.137.000

��
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Reflorestamentos

Por evitar ao máximo os desmatamentos, a empresa 
não tem a necessidade de realizar muitas ações 
compensatórias, como reflorestamentos. No caso da 
Elektro, os desmatamentos realizados atendem a ligações 
novas de energia elétrica em comunidades quilombolas 
e indígenas, beneficiadas pelo Programa Luz para 
Todos. Além disso, a empresa faz a limpeza de 27 mil 
hectares, no litoral do Estado de São Paulo, local rico 
em biodiversidade, para manter a faixa de servidão de 
linhas de transmissão e redes de distribuição. A faixa de 
servidão compreende a área embaixo e nas laterais das 
linhas de transmissão (uma distância de 15 metros) e de 
distribuição (uma distância de 5 metros). A limpeza dessa 
área evita que a vegetação danifique a rede elétrica.

Desde 1998, a Elektro realizou 24 reflorestamentos, 
o que significa o plantio de 16,2 mil mudas, para 
compensar corte de árvores para a expansão do sistema 
elétrico. A Elektro opta por realizar o reflorestamento, 
cujas condições são determinadas pelo órgão público 
competente, em áreas degradadas, desde que pertençam 
à mesma bacia hidrográfica da área desmatada. Durante 
dois anos, a empresa monitora o acompanhamento das 
mudas e repõe as que são alvo de vandalismos ou não se 
desenvolvem. 

Meninos Ecológicos

As mudas plantadas nos reflorestamentos e doadas às 
prefeituras da área de concessão da empresa são do 
projeto Meninos Ecológicos, que a Elektro mantém em 
quatro municípios: Araras, Campos do Jordão, Piracicaba 
e Votuporanga. Desde 1998, já foram produzidas mais de 
600 mil mudas.

O projeto começou em 1998 em Campos do Jordão,
em parceria com o Instituto Florestal e a Prefeitura,
com o objetivo de promover a conservação ambiental
e a formação educacional de menores aprendizes.
A partir de 2003, com a inauguração do núcleo em 
Piracicaba, a Elektro, em acordo com a Promotoria 
do Meio Ambiente, também começou a destinar parte 
das mudas para o reflorestamento como forma de 
compensação de atividades que exigem desmatamento, 
como a limpeza de faixa de servidão.

Sessenta meninos e meninas, com idade entre 14 e 17 
anos, participam do projeto sob a orientação direta de 
um profissional com formação na área ambiental.
Os adolescentes desenvolvem atividades que incluem a 
identificação das espécies e a coleta de sementes até a 
produção de mudas. Os aprendizes também participam 
de cursos extracurriculares, atividades esportivas e 
palestras sobre cidadania, mercado de trabalho e saúde. 
Há acompanhamento do desenvolvimento escolar
dos jovens.

GRI SO1GRI EN14

Unidades de Conservação
Ambiental na Faixa de
Atuação da Elektro
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Poda

A Elektro realiza a poda de galhos de árvores que 
oferecem riscos de acidentes e de desligamentos da 
rede elétrica. Todos os colaboradores e empregados 
de empresas contratadas que fazem essa atividade 
participam de cursos para efetuar a poda da maneira
mais adequada, evitando danos às árvores.

A empresa também investe na instalação de cabos 
protegidos e de rede compacta em áreas arborizadas, 
como no município de Campos do Jordão, para reduzir 
os problemas causados por galhos no sistema elétrico, 
principalmente quando há temporais (leia mais na página 60).

A Elektro aposta ainda na prevenção e na conscientização 
de seus clientes. Por isso, a empresa distribui e deixa 
disponível em seu site (www.elektro.com.br) o Guia de 
Arborização, que contém orientações sobre as espécies 
mais adequadas para o plantio em áreas urbanas e que 
não causam danos à rede elétrica ou aos sistemas de 
água e de esgoto. 

Política de Gestão da Elektro

Em 2005, a Elektro unificou, na Política de Gestão,
as Políticas de Meio Ambiente, de Gestão da Qualidade 
e de Segurança e Saúde Ocupacional, com o objetivo 
de facilitar o entendimento e a divulgação para as partes 
interessadas dos compromissos assumidos pela empresa 
na operação de seus negócios. 

As três políticas anteriores estão representadas nas 
sete diretrizes da atual Política de Gestão, que abordam 
transparência, ética, práticas social e ambientalmente 
responsáveis, prevenção de acidentes e controle de 
riscos nas atividades da Elektro. Atendimento à legislação, 
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controle ambiental e aprimoramento contínuo dos 
processos para assegurar o mínimo impacto ambiental 
são os princípios básicos assegurados na Política de 
Gestão da companhia com relação ao meio ambiente 
(leia na página 27). 

Em seu Código de Conduta, divulgado amplamente 
para o público interno e externo, a Elektro reforça o 
compromisso de gerenciar seu negócio de forma social 
e ambientalmente responsável e compartilha com os 
colaboradores e fornecedores a responsabilidade de 
minimizar a geração de resíduos, reciclar materiais e 
reduzir riscos ambientais de novos empreendimentos, 
entre outras recomendações listadas no Código. 

Os estudos de viabilidade de novas obras e a revisão 
de procedimentos e manutenção são parte essencial 
do comprometimento com a preservação e a legislação 
ambientais. Considerando as conseqüências sobre o 
meio ambiente e o fato de que a companhia está em uma 
área de concessão que compreende 80% das unidades 
de conservação ambiental do Estado de São Paulo, 
esses estudos, muitas vezes, alteram o traçado de linhas 
da rede elétrica a ser instalada e evitam supressões de 
vegetação, responsáveis pelos maiores impactos sobre a 
biodiversidade. 

Um exemplo disso é a subestação de Igaratá, construída em 
2003 e certificada pela ISO 14001. A linha de transmissão 
da subestação foi construída com praticamente o dobro da 
extensão planejada para evitar a supressão de uma grande 
área de vegetação da Mata Atlântica, que causaria danos à 
fauna e à flora.

A Elektro investiu em projetos ambientais R$ 9,1 milhões 
em 2006, comparado a R$ 6,3 milhões em 2005. 

GRI EN12

GRI EN12, EN14, EN26, EN30



Sociedade Civil e Comunidade

O envolvimento da sociedade civil e da comunidade é 
fundamental para a discussão das questões relacionadas 
ao meio ambiente. Com essa perspectiva, a Elektro 
faz parte do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios 
Piracicaba, Jundiaí e Capivari.

A participação nesse fórum de discussão possibilita, 
a todas as partes interessadas, compartilhamento 
de processos e tecnologias de prevenção e controle 
de impactos ambientais, relacionamento com novos 
parceiros e estímulo a políticas públicas e à cidadania 
empresarial. 

Educação e Conscientização Ambiental

A Elektro atua na educação e na conscientização 
ambientais de seus colaboradores, fornecedores e 
comunidades, anualmente, na comemoração do
Dia Mundial do Meio Ambiente, em junho, e no Essema 
(Encontro de Segurança, Saúde e Meio Ambiente),
que também trata de segurança e saúde ocupacional. 

Durante a Semana do Meio Ambiente de 2006,
de 5 a 9 de junho, foram divulgadas informações sobre 
reciclagem, uso adequado de energia elétrica e de água 
e a forma correta do descarte de baterias. Um concurso 
de fotografia estimulou os colaboradores a observarem 
o meio ambiente em que vivem e a pensar em questões 
relacionadas à preservação da natureza e à qualidade 
de vida.

Nas comunidades onde atua, a empresa promoveu 
palestras em escolas e a distribuição de mudas, para o 
plantio, a organizações não-governamentais e prefeituras.

No Essema, realizado em maio de 2006, a Elektro 
promoveu palestras sobre a relação entre o consumo 
de energia elétrica e os impactos no meio ambiente e a 
discussão sobre sua utilização adequada. Durante uma 
semana, colaboradores da empresa e empregados de 
empresas contratadas assistiram a palestras e vídeos 
sobre o tema.

GRI EN14
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GRI 4.13

Crianças de Piquete (SP) participam de plantio de mudas 
em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente
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Coleta Seletiva

A Elektro destina o papel descartado em seus escritórios 
para a reciclagem. Em todos os andares da Sede 
Corporativa, em Campinas, e nos oito escritórios 
regionais, há coletores para armazenar o material.
Em 2006, foram recolhidos 16.570 quilos de papel 
na Sede Corporativa, vendidos para uma empresa de 
reciclagem.

No escritório regional de Itanhaém, um grupo de 
colaboradores desenvolveu um projeto para aumentar 
a coleta seletiva. O Projeto Recriar, implementado em 
dezembro de 2005, além de separar os resíduos gerados 
durante todo um dia de trabalho, tem por objetivo 
estimular os colaboradores a separar o lixo doméstico e 
destinar o que for reciclável para a coleta seletiva. 

GRI EN1

Com pouco mais de um ano de funcionamento, o projeto 
tem cumprido seu objetivo, que é conscientizar as 
pessoas sobre o ganho ambiental proporcionado pela 
coleta seletiva. Isso não se reflete, necessariamente, 
na quantidade de quilos de material coletado em 2006, 
mas na postura de muitos colaboradores, que passaram 
a fazer a separação em casa e a doar o material a 
cooperativas de reciclagem e a catadores.

��
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Reciclagem na Sede Corporativa 2004 2005 2006

Papel (quilos) 16.980 17.830 16.570

Valor arrecadado (R$ mil) 5,4  5,5  4,6



Aluno do Programa Fazer Acontecer

��
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Desempenho Social

��
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Dimensões Sociais

Além das diretrizes GRI já mencionadas na Introdução deste 
Relatório de Sustentabilidade, a Elektro utiliza, pela primeira 
vez, as dimensões do Instituto Ethos para apresentar o seu 
Desempenho Social.   

Esse alinhamento dá o direcionamento necessário para 
a companhia relatar suas práticas e ações referentes 
à sua operação, ao seu relacionamento com as 
partes interessadas e ao seu compromisso com o 
desenvolvimento sustentável das comunidades onde atua 
e do próprio negócio.

Valores e Transparência

A Elektro entende que, para serem compreendidos 
e praticados, os Valores da organização devem ser 
compartilhados com todos os seus colaboradores. 
Para isso, no fim de 2006, a Elektro lançou o Projeto 
Valores, cujo foco é manter vivo, entre os colaboradores 
da empresa, o significado dos Valores da companhia: 
Segurança, Respeito, Integridade, Comunicação e 
Excelência.

Cada colaborador recebeu em sua residência o material 
alusivo ao projeto, composto por folheto e uma folha 
para o registro de uma história familiar que envolvesse 
algum dos Valores da Elektro ou outros. Dessa maneira, 
a companhia procurou associar os valores familiares aos 
da empresa e promover uma reflexão dos valores que 
orientam decisões e comportamentos.

As 2,6 mil cartas enviadas em dezembro de 2006 
geraram 253 registros familiares. Essas histórias foram 
reunidas em quatro volumes do livro “Valores da Equipe 
Elektro”, distribuídos aos colaboradores da empresa em 
fevereiro, durante o Encontro Elektro, um dos principais 
eventos da empresa.

Desde 2004, quando a empresa reformulou sua Missão 
e lançou sua Visão, o reforço sobre o entendimento 
dos Valores é feito periodicamente. A primeira grande 
ação foi o Mapa de Aprendizagem, em 2005, quando 
toda a empresa, incluindo empregados de empresas 
contratadas, em um total de mais de cinco mil pessoas, 
discutiu o Mapa Estratégico para o período 2005-2009.

Comitê de Ética 

Criado em 2004, o Comitê de Ética consolidou-se 
nos últimos três anos como um importante meio de 
comunicação entre os colaboradores e a Elektro. 
Independente e autônomo para desenvolver sua função, 
o Comitê é responsável pelo atendimento ao Código de 
Conduta e recebe denúncias, anônimas ou não, sobre 
questões éticas e também consultas sobre o Código.

Relançado em 2005, o Código de Conduta substituiu o 
Código de Ética da empresa e contém determinações 
contra formas de discriminação e práticas que 
desrespeitam os direitos humanos, exige transparência 
e exatidão em registros contábeis e demonstrações 

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

GRI 4.8, HR4, SO3

GRI-G3 4.8
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financeiras e proíbe a utilização de meios ilegais para obter 
vantagens comerciais com agentes privados ou públicos, 
como suborno, corrupção, pagamentos de propina, entre 
outros aspectos considerados inaceitáveis pela empresa.

Todos os colaboradores e fornecedores da Elektro 
receberam um exemplar do novo Código, que também 
está disponível no site da empresa (www.elektro.com.br). 
Os colaboradores ainda fizeram um curso on-line 
sobre seu conteúdo e, ao final, assinaram um termo 
de compromisso com as diretrizes apresentadas. Esse 
treinamento faz parte hoje das ações de integração de 
colaboradores recém-contratados.

A Elektro inclui, nos contratos dos fornecedores de 
serviços e materiais, um anexo com o conteúdo completo 
do Código de Conduta e cláusulas que exigem o 
compromisso com as normas. 

Todas as partes interessadas contam com três canais de 
comunicação para entrarem em contato com o Comitê: 
um telefone 0800, um e-mail e um formulário na internet 
(www.elektro.com.br/anonimo), que permite o envio de 
denúncias sem a identificação do reclamante.

De 2004 até 2006, das 61 denúncias feitas ao órgão, 
cerca de 20% referiam-se a violações confirmadas 
do Código de Conduta - nenhuma em relação à 
discriminação; cerca de 30% diziam respeito a aspectos 
de gestão e cerca de 50% referiam-se a denúncias que 
não foram comprovadas, mas resultaram em melhorias de 
processos e orientações.

Mais de 250 histórias de colaboradores compõem o livro Valores da Equipe Elektro

�1
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Balanço Social Anual - 2006

A Elektro elabora o seu balanço social desde 2001, 
adotando o Modelo Ibase. Os dados são auditados 
por consultorias independentes e abordam tanto os 
resultados favoráveis como identificam os pontos de 
melhorias.

Divulgado a colaboradores, clientes, fornecedores, 
comunidades, poder público e acionistas, o balanço
social é elaborado de acordo com os princípios de 
inclusão, relevância, materialidade, transparência, 
abrangência, equilíbrio, comparabilidade, exatidão, 
periodicidade, clareza e verificabilidade de todas as 
informações publicadas.

Em 2006, os indicadores sociais da Elektro que mais 
se destacaram foram capacitação e desenvolvimento 
profissional, educação, cultura e número de
empregados terceirizados. 

No que diz respeito à capacitação e desenvolvimento 
profissional, houve um crescimento nos investimentos de 
54% com relação a 2005, resultado da implementação 
de novos programas de desenvolvimento pela Educação 
Corporativa Elektro. O foco dessas ações são todos os 
níveis profissionais da empresa: técnico-operacional, 
administrativo e gerencial.

Nos itens educação e cultura, localizados no quadro de 
Indicadores Sociais Externos, verifica-se um aumento de 
92% e uma redução de 38%, respectivamente.
O lançamento do Programa Fazer Acontecer,
pelo Instituto Elektro, e o projeto Estação Elektro - 
Educação para a Segurança são os principais motivos 
para o aumento de quase 100% nos valores investidos 
em educação. Em cultura, a redução no imposto de
renda devido em 2006 em comparação a 2005
(em virtude da reestruturação financeira ocorrida em 2005) 
interferiu no repasse dos valores destinados ao Cine 
Elektro. O projeto, uma das principais ações culturais na 
comunidade, está vinculado à Lei Rouanet, que autoriza o 
uso de até 4% do imposto de renda devido pela empresa 
na sua realização.

No quadro de Indicadores do Corpo Funcional,
há a indicação de aumento de 27% no número de 
empregados terceirizados de 2005 para 2006.
Esse crescimento ocorreu principalmente devido aos 
seguintes fatores: aumento da demanda do Programa Luz 
para Todos e incremento do programa de manutenção de 
redes de distribuição e dos serviços de limpeza de faixa e 
poda de árvores.

Projeto Estação Elektro: mais de 50 municípios percorridos desde 2005
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1 - Base de Cálculo 2006 (R$ mil) 2005 (R$ mil)
Receita líquida (RL) 2.294.692 2.201.244
Resultado operacional (RO) 745.200 652.825
Folha de pagamento bruta (FPB) 200.657 178.492
2 - Indicadores Sociais Internos  Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL
Alimentação 11.039 5,50% 0,48% 9.045 5,07% 0,41%
Transporte 994 0,50% 0,04% 911 0,51% 0,04%
Encargos sociais compulsórios 41.730 20,80% 1,82% 36.344 20,36% 1,65%
Previdência privada 4.007 2,00% 0,17% 3.859 2,16% 0,18%
Saúde 9.091 4,53% 0,40% 7.878 4,41% 0,36%
Segurança e saúde no trabalho 4.216 2,10% 0,18% 4.673 2,62% 0,21%
Educação 389 0,19% 0,02% 380 0,21% 0,02%
Cultura 17 0,01% 0,00% 133 0,07% 0,01%
Capacitação e desenvolvimento profissional 6.346 3,16% 0,28% 4.111 2,30% 0,19%
Creches ou auxílio-creche 286 0,14% 0,01% 218 0,12% 0,01%
Participação nos lucros ou resultados 14.592 7,27% 0,64% 13.377 7,49% 0,61%
Outros 2.504 1,25% 0,11% 2.154 1,21% 0,10%
Total - Indicadores sociais internos 95.211 47,45% 4,15% 83.083 46,55% 3,77%
3 - Indicadores Sociais Externos     Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL
Educação 2.472 0,33% 0,11% 1.288 0,20% 0,06%
Cultura 3.431 0,46% 0,15% 5.495 0,84% 0,25%
Saúde e saneamento 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Esporte 8 0,00% 0,00% 84 0,01% 0,00%
Combate à fome e segurança alimentar 35 0,00% 0,00% 25 0,00% 0,00%
Outros 2.870 0,39% 0,13% 6.763 1,04% 0,31%
Total das contribuições para a sociedade 8.816 1,18% 0,38% 13.655 2,09% 0,62%
Tributos (excluídos encargos sociais) 1.462.137 196,21% 63,72% 1.089.750 166,93% 49,51%
Total - Indicadores sociais externos 1.470.953 197,39% 64,10% 1.103.405 169,02% 50,13%
4 - Indicadores Ambientais Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL
Investimentos relacionados com a produção/operação da 
empresa

8.492 1,14% 0,37% 6.134 0,94% 0,28%

Investimentos em programas e/ou projetos externos 650 0,09% 0,03% 200 0,03% 0,01%
Total dos investimentos em meio ambiente 9.142 1,23% 0,40% 6.334 0,97% 0,29%
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar 
resíduos e o consumo em geral na produção/operação e 
aumentar a eficácia na utilização de recursos naturais,
a empresa:

(  ) não possui metas    (  ) cumpre de 51 a 75%
(  ) cumpre de 0 a 50%   ( x ) cumpre de 76 a 100%

(  ) não possui metas    (  ) cumpre de 51 a 75%
(  ) cumpre de 0 a 50%   ( x ) cumpre de 76 a 100%

5 - Indicadores do Corpo Funcional 2006 2005
Nº de empregados(as) ao final do período 2.649 2.558
Nº de admissões durante o período 277 297
Nº de demissões durante o período 178 183
Nº de empregados(as) terceirizados(as) 3.333 2.633
Nº de estagiários(as) 30 51
Nº de empregados(as) acima de 45 anos 508 443
Nº de mulheres que trabalham na empresa 471 447
% de cargos de chefia ocupados por mulheres 13,75% 15,40%
Nº de negros(as) que trabalham na empresa 241 N/D
% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 1,25% N/D
Nº de portadores(as) de deficiência ou necessidades especiais 13 9
6 - Informações Relevantes Quanto ao Exercício da 
Cidadania Empresarial 2006 Metas 2007

Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa: 48 48
Número total de acidentes de trabalho: 40 26
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa 
foram definidos por:

(  ) direção ( x ) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

(  ) direção ( x ) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de 
trabalho foram definidos por:

(  ) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

( x ) todos(as) + 
Cipa

(  ) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

( x ) todos(as) + 
Cipa

Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e 
à representação interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa:

(  ) não se 
envolve

(  ) segue as 
normas da OIT

( x ) incentiva e 
segue a OIT

(  ) não se 
envolverá

(  ) seguirá as 
normas da OIT

( x ) incentivará 
e seguirá a OIT

A previdência privada contempla: (  ) direção (  ) direção e 
gerências

( x ) todos(as) 
empregados(as)

(  ) direção (  ) direção e 
gerências

( x ) todos(as) 
empregados(as)

A participação dos lucros ou resultados contempla: (  ) direção (  ) direção e 
gerências

( x ) todos(as) 
empregados(as)

(  ) direção (  ) direção e 
gerências

( x ) todos(as) 
empregados(as)

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de 
responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa:

(  ) não são 
considerados

(  ) são 
sugeridos

( x ) são 
exigidos

(  ) não serão 
considerados

(  ) serão 
sugeridos

( x ) serão 
exigidos

Quanto à participação de empregados(as) em programas de 
trabalho voluntário, a empresa:

(  ) não se 
envolve

(  ) apóia ( x ) organiza e 
incentiva

(  ) não se 
envolverá

(  ) apoiará ( x ) organizará 
e incentivará

Número total de reclamações e críticas de consumidores(as): na empresa 
63.311

no Procon      
797

na Justiça       
721

na empresa 
60.145

no Procon       
770

na Justiça       
901

% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas: na empresa 
100%

no Procon     
100%

na Justiça         
13%

na empresa 
100%

no Procon        
100%

na Justiça      
20%

Valor adicionado total a distribuir (R$ mil): Em 2006: 2.330.488 Em 2005: 2.269.051
Distribuição do Valor Adicionado (DVA): 62,74% governo           7,02% colaboradores(as)    

20,45% acionistas    8,71% terceiros    1,08% retido
48,03% governo           6,51% colaboradores(as)       
26,83% acionistas   16,45% terceiros    2,18% retido

7 - Outras Informações 2006
1 - Quantidade de organizações sem fins lucrativos beneficiadas com desconto na conta de energia elétrica: 349

BALANÇO SOCIAL 2006
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Público Interno

Clima Organizacional

Entre fevereiro e março de 2007, a Elektro realizou o 
terceiro ECO (Estudo de Clima Organizacional), que 
contou com a adesão de aproximadamente 81% dos 
colaboradores da empresa (todos recebem questionário). 
Realizado a cada dois anos, desde 2003, o Estudo tem 
como objetivo mapear o clima organizacional por meio 
da identificação dos anseios e das opiniões de todos os 
colaboradores sobre vários temas, que vão das condições 
de trabalho, política de remuneração e benefícios, vínculo 
com a empresa e normas até o relacionamento com 
colegas e chefias, para construção de um ambiente de 
trabalho cada vez mais transparente e ético.

A partir do ECO, elabora-se um plano de ação para 
os próximos dois anos. Esse plano é acompanhado e 
divulgado sistematicamente e, como forma de garantia 
de sua validade, é checado no meio do ano posterior 
ao da aplicação do Estudo, com base no resultado da 
pesquisa “As Melhores Empresas para se Trabalhar”, 
que envolve 600 colaboradores da empresa escolhidos 
aleatoriamente. Com os resultados, o plano de ação 
recebe pequenas melhorias aplicadas até o próximo 
Estudo de Clima Organizacional, ou, se for o caso, 
alterações ou inclusões de novas ações.

Ao adotar a metodologia do Great Place to Work Institute, 
em 2005, o ECO passou a avaliar cinco dimensões do 
local de trabalho (credibilidade, respeito, imparcialidade, 
orgulho e camaradagem) e a comparar a Elektro com 
outras companhias.

Até o fim de 2006, a empresa já tinha adotado uma 
série de melhorias e de novas ações decorrentes dos 
planos de ação dos Estudos realizados em 2003 e 
2005. As principais delas referem-se ao Programa de 
Reconhecimento Top Elektron (leia mais na página 86);
ao sistema Hay de remuneração, que equiparou os 
salários dos colaboradores à média de mercado;
ao desenvolvimento contínuo das lideranças da Elektro;

ao aprimoramento do processo de recrutamento e seleção; 
à maior integração entre os colaboradores; aos grupos de 
discussão sobre a forma de avaliação de desempenho; 
à divulgação dos canais de comunicação entre 
colaboradores e companhia; à criação do Comitê de Ética.

Programa de Qualidade de Vida - Estar Bem Elektro

Em 2006, a Elektro deu dois passos importantes para
a consolidação das ações de qualidade de vida,
por meio do seu Programa Estar Bem Elektro, lançado em 
2004. Com a criação da Área de Qualidade de Vida no 
Trabalho e do Comitê de Qualidade de Vida no Trabalho, 
a empresa definiu os caminhos para implementar mais 
ações, avaliar seus impactos e sua abrangência e para 
identificar novas oportunidades de melhorias em seus 
programas e projetos.

Por isso, o Programa Estar Bem Elektro, que completa 
três anos em 2007, foi reformulado e ampliado. O Viva 
Leve é uma das novidades. Lançado em julho de 2006, 
nas comemorações dos 8 anos da Elektro, o Viva Leve 
oferece orientação nutricional para os colaboradores. 
Dos 317 participantes que se inscreveram, pelo menos 
80% foram beneficiados com melhora dos índices de 
colesterol e triglicérides e com a redução de gordura 
corporal. Anualmente, todos os colaboradores da 
empresa fazem o exame periódico de saúde. A partir 
disso, a Elektro monitora os índices de hipertensão, 
doenças ocupacionais, triglicérides, obesidade, 
sobrepeso e colesterol.

Já os gerentes, superintendentes e diretores passam 
por uma avaliação clínica e realização de uma série de 
exames complementares. De acordo com os achados 
clínicos, poderão ser solicitados exames específicos. 

GRI LA7, LA8

GRI 4.14



Relatório de Sustentabi l idade

Indicadores 2004 2005 2006

Absenteísmo (dias) 5.158  5.088  5.618
Doenças ocupacionais (ocorrência) 1  1  Não houve

Indicadores (% dos colaboradores) 2004 2005 2006

Obesidade 13 12 14
Sobrepeso 47  44 42
Colesterol 32  29 22
Triglicérides 25 24 25
Hipertensão 6 4 4

Para reduzir o índice de absenteísmo, que aumentou em 
2006, a Elektro irá, em 2007, iniciar um acompanhamento 
dos atestados médicos para identificar quais são as 
doenças mais comuns que acometem os colaboradores. 
Com isso, será montado um programa de prevenção a 
essas doenças. 

Em 2007, a Elektro dará continuidade aos programas já 
existentes e retomará o Programa Saúde da Mulher,
que abordará de forma geral a saúde feminina e avançará 
em campanhas de prevenção ao câncer de mama e ao 
câncer ginecológico.

Colaboradora faz exame médico
durante a Semana de Qualidade de Vida

��
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Ainda dentro do Programa Estar Bem Elektro, foi lançada 
em julho a Coleção Estar Bem Elektro, constituída por 
uma série de fascículos com informações referentes às 
três vertentes do Programa Estar Bem Elektro: Saúde, 
Cultura e Movimento. O objetivo é estimular a adoção de 
hábitos saudáveis. Todo mês, os colaboradores recebem 
um novo fascículo.

Além das atividades promovidas por meio do Viva Leve 
e da Coleção Estar Bem, o programa de qualidade de 
vida da Elektro registrou mais de cinco mil participações 
durante o ano em atividades culturais, esportivas e em 
campanhas educativas e de prevenção a doenças. 
Algumas das ações foram visitas ao Butantã, ao Museu 
da Língua Portuguesa, ao Museu do Imigrante e à Bienal 
de Artes, em São Paulo; valorização de talentos internos; 
patrocínio a corridas de rua, copa interna de futebol e 
estímulo à prática de exercícios físicos em academias; 
vacinação contra a gripe; combate ao tabagismo, à Aids e 
a doenças cardíacas.

Programa de Reconhecimento Top Elektron

Em fevereiro de 2007, a Elektro homenageou 550 
colaboradores por meio do Programa de Reconhecimento 
Top Elektron. Esse programa, implementado no segundo 
semestre de 2006, é resultado do plano de ação gerado 
a partir do Estudo de Clima Organizacional (ECO) 
aplicado em 2005, em que os colaboradores da empresa 
apontaram a necessidade de se criar um sistema formal 
de reconhecimento pelo esforço extra e pelas realizações 
não vinculadas às atividades diárias.

Com sete categorias, o Top Elektron está alinhado 
aos objetivos estratégicos e aos Valores da empresa e 
possibilita a participação de todos os colaboradores.

A premiação para os colaboradores reconhecidos 
por meio do programa divide-se em brindes, viagens, 
recursos financeiros e cursos.
As categorias são:
-  Comprometimento - Homenageia os colaboradores 

por tempo de empresa: 5, 10, 15, 20, 25 e 30 anos;
- Destaque no Atendimento - Valoriza o operador de 

teleatendimento: são escolhidos o melhor atendente do 
mês e o melhor atendente do ano;

- Empregado Segurança e Destaque Segurança Sede -
Reforça a importância do Valor número 1 da Elektro, 
a Segurança, e premia nove colaboradores: um por 
escritório regional e um da Sede Corporativa;

- Voluntariado - Reconhece a atuação voluntária dos 
colaboradores. São escolhidos 9 voluntários, 1 por 
regional e um da Sede Corporativa, por meio de 
pesquisa com todos os colaboradores;

- Educadores Elektro(*) - Valoriza os colaboradores 
que mais se empenharam para compartilhar seu 
conhecimento com os colegas. São premiados nove 
colaboradores, sendo três na categoria freqüência 
(tempo de treinamento), três na categoria relevância 
(importância dos temas) e os três gestores que mais 
viabilizaram a participação de subordinados como 
multiplicadores de conhecimento;

- Estar Bem(*) - Reconhece os colaboradores que 
mais incorporaram a filosofia de qualidade de vida, 
considerando a maior participação em eventos 
esportivos e programas de estímulo à qualidade de 
vida e o melhor desempenho em indicadores clínicos 
(redução de colesterol e triglicérides);

-  Inovações e Grandes Idéias(*) - Permite que todos 
os colaboradores dêem sugestões para a melhoria de 
processos da empresa, premiando as idéias que trarão 
mais benefício econômico-socioambiental ao negócio e 
a todas as partes interessadas.

(*)O reconhecimento acontecerá a partir de 2008.
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Educação Corporativa

Por meio da Educação Corporativa Elektro (ECE), 
a Elektro evidencia seu compromisso com o 
desenvolvimento contínuo de seus colaboradores e 
de empregados de empresas contratadas. A ECE 
atua com o objetivo de aprimorar as habilidades 
profissionais, consolidar e alavancar competências de 
seus profissionais, de forma a garantir o alinhamento com 
os objetivos estratégicos da empresa e a melhoria do 
desempenho individual e organizacional.

Para isso, a ECE promove quatro grupos de programas:
Técnico-Operacional, que engloba eletricistas próprios 
e empregados de empresas contratadas; Liderança, 
destinado a diretores, gerentes, coordenadores e 
supervisores; Engenharia, voltado a engenheiros e 
especialistas (programa previsto para ser implementado 
em 2007); Corporativos, focado nos colaboradores das 
áreas corporativas e de nível gerencial e administrativo 
dos escritórios regionais. Em 2006, foram investidos
R$ 6,1 milhões em todos os grupos de programas,
sendo R$ 4,8 milhões na capacitação de colaboradores
e R$ 1,3 milhão na capacitação de empregados de 
empresas contratadas.

O Programa Técnico-Operacional promove, para todos 
os eletricistas da Elektro e os de empresas contratadas, 
cursos de formação e de reciclagem conforme o Passo 
Padrão e a NR-10, norma do Ministério do Trabalho 
que trata de segurança em instalações e serviços 
em eletricidade. Em 2006, os treinamentos técnico-
operacionais totalizaram 314,6 mil homens x hora para 
colaboradores da empresa e 181 mil homens x hora para 
empregados de empresas contratadas.

A segurança, em todos os seus aspectos, é a 
preocupação fundamental da Elektro. Por isso,
a empresa adota o Passo Padrão: um conjunto de 
procedimentos padronizados para a execução das tarefas 
dos eletricistas, cujo principal objetivo é a prevenção de 
acidentes. O Passo Padrão estabelece regras claras para 
os procedimentos operacionais de todas as atividades 
relacionadas à medição, operação e manutenção em 
redes de distribuição e à sistemática de controle da 
qualidade, produtividade e segurança.

Já o Programa de Liderança tem como base o 
desenvolvimento das competências organizacionais 
(relacionamento, sustentabilidade e geração de valor), 
alinhando o desenvolvimento da gestão à estratégia 
do negócio, e o desenvolvimento das competências 
de liderança, buscando o desenvolvimento do papel 
do gestor e seus principais desafios. O Programa 
voltado à Engenharia será focado na disseminação 
do conhecimento profissional, com o objetivo de 
desenvolver competências técnicas. E, por fim,
o grupo de Programas Corporativos tem como foco o 
desenvolvimento das competências gerais (estruturais 
e técnicas gerais). O planejamento das ações de 
desenvolvimento ocorre por meio da avaliação de 
desempenho que indica os pontos de melhoria para 
investimento. Essas ações variam de treinamentos
in company e abertos a bolsas de estudos,
entre outros.

GRI LA8, LA10, LA11, LA12



No caso de  bolsa de estudos, a ECE possui dois 
programas, que contemplam: (1) cursos para ensino 
supletivo, educação profissional técnica de nível médio, 
educação superior e (2) cursos de pós-graduação, 
MBA, doutorado, mestrado e ensino a distância.

No caso do primeiro programa, o valor do reembolso 
é definido conforme a faixa de remuneração do 
colaborador, sendo limitado a R$ 240. Já para o 
segundo programa, o reembolso é parcial: até 80% 
para pós-graduação e até 70% para MBA, mestrado e 
doutorado. Durante o curso, 100% das mensalidades 
são pagas pela empresa. A parte do colaborador é 
cobrada após a conclusão do curso e parcelada em até 

12 vezes. Se o colaborador pedir demissão durante o 
curso ou durante o pagamento dessas parcelas, deverá 
ressarcir o valor pago pela empresa integralmente.

A Educação Corporativa ainda mantém outros dois 
Programas Corporativos, lançados em 2006:
o Mais Energia, para o desenvolvimento de estagiários
e trainees, e o Massa Crítica.

O Mais Energia - Trainee teve, em 2006, a participação 
de cinco universitários recém-formados, escolhidos em 
processo de seleção externo, e de 15 colaboradores da 
Elektro identificados como jovens talentos. O objetivo 
é estimular a renovação organizacional e cultural e 
assegurar a sucessão e o planejamento de pessoal 
de longo prazo. O Programa Mais Energia - Trainee 
tem duração de até dois anos e conta com encontros 
presenciais e atividades de apoio, como e-learning, 
ministrados por consultores e professores contratados 
pela empresa.

O Mais Energia - Estagiário seleciona estudantes 
universitários que estão no penúltimo ou no último ano 
do curso para atuar por até dois anos nas diversas 
áreas da empresa. 

O Massa Crítica tem como base os pilares estratégicos 
da Elektro, ligados às competências organizacionais 
e aos objetivos estratégicos corporativos (estratégia 
e gestão de relacionamentos, excelência operacional, 
sustentabilidade e liderança e comportamento 
organizacional). Nesse programa, que conta com 50 
participantes orientados por consultores especializados, 
cada um é agente de seu próprio desenvolvimento 
profissional e é responsável pelas atividades do 
programa. Os participantes também possuem suporte 
corporativo e devem conciliar o alinhamento estratégico 
(considerando os objetivos da empresa) ao alinhamento 
da gestão da carreira.

A ECE também ampliou sua atuação virtual e lançou o 
portal de Educação Corporativa, com alguns recursos, 
como grupos de discussão e maior oferta de cursos 
on-line.

Da esquerda para a direita: o presidente da Elektro, Carlos Ferreira, 
o Empregado Segurança Elektro, Carlos Molina, e o presidente do 

Conselho de Administração da Elektro, Orlando González
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Educação Corporativa Elektro - colaboradores 2004 2005 2006

Investimentos em treinamento técnico-operacional (R$) 1,9 milhão 2 milhões 2,8 milhões

Investimentos em programas de desenvolvimento (R$)(*) 1 milhão 1,7 milhão 2 milhões

Homens x hora-treinamento técnico-operacional  276,5 mil  249,2 mil  314,6 mil 

Homens x hora-treinamento em programas de desenvolvimento(*) 41 mil  44 mil  45,4 mil 

(*)Liderança, Engenharia e Corporativos.

Educação Corporativa Elektro - contratadas 2004 2005 2006

Investimentos em treinamento técnico-operacional (R$) 377,4 mil 674 mil 1,3 milhão

Homens x hora-treinamento técnico-operacional 95,9 mil 124,2 mil  181 mil

Valorização do Colaborador por meio de Seleção 
Interna

Uma das premissas da política de recrutamento da Elektro é 
oferecer oportunidades de crescimento e desenvolvimento 
profissional para todos os colaboradores. Na prática, essa 
visão é concretizada por meio da prioridade que é dada para 
o aproveitamento interno e o recrutamento interno antes 
mesmo de selecionar profissionais no mercado.

Essa é mais uma das estratégias da empresa para 
proporcionar valorização a seus colaboradores, pois 
as pessoas, ao perceberem que a empresa prioriza o 
aproveitamento interno, se sentem satisfeitas por terem seus 
anseios de carreira e suas expectativas profissionais atendidos.

O aproveitamento interno visa a oferecer oportunidades 
de crescimento e desenvolvimento profissional aos 
colaboradores e é acionado invariavelmente como 
prioridade em todos os processos seletivos internos.

O recrutamento interno, que tem o mesmo objetivo,
é utilizado como estratégia de seleção quando não são 
identificados, pelo aproveitamento interno, colaboradores 
com o perfil e competências exigidas para a vaga. Nesse 
caso, a vaga é comunicada pela área de RH, via intranet 
e, assim, é realizado o processo seletivo com todos os 
colaboradores inscritos na vaga.

Antônio Carlos Scaggion e 
Sidnei Picelli, diretores da 

Potencial, recebem o Destaque 
em Segurança, no Prêmio 

Fornecedor Elektro de 2006
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Essas são estratégias de aproveitamento do talento e 
do potencial humano, voltadas às metas, desafios e 
resultados, que promovem o desenvolvimento profissional 
dos colaboradores, fundamental para a sustentabilidade 
do negócio.

A meta nos últimos dois anos foi atingir 28% do 
total de vagas abertas por meio de aproveitamento 
e recrutamento interno. No entanto, esse índice tem 
aumentado significativamente o retorno do investimento 
em desenvolvimento dos colaboradores, como resultado 
da priorização da ferramenta de aproveitamento interno 
pela liderança da empresa.

e na captação de novos e diferentes profissionais, 
preservando sua cultura organizacional, sem deixar 
de se adaptar a inovações. Para o cálculo dessa taxa, 
são considerados o número de admissões e todos os 
desligamentos, voluntários e involuntários.

Sistema de Remuneração na Elektro

Em 2004, a Elektro implementou um modelo de 
remuneração que busca o alinhamento com os objetivos 
estratégicos da empresa e com os planos de recompensa 
e reconhecimento. Esse modelo leva em consideração 
o resultado da avaliação das competências profissionais 
e os resultados das metas coletivas ou individuais 
alcançados. No âmbito organizacional, o modelo de 
remuneração implementado na Elektro atende a uma nova 
realidade de mercado, que exige das companhias visão 
de futuro, estilo gerencial empreendedor e planejamento 
estratégico.

O modelo de remuneração combina, de maneira 
equilibrada, as diferentes formas de remuneração:
a fixa, a variável e as formas especiais de remuneração.

A remuneração fixa, determinada pelo cargo e ajustada 
ao mercado, faz parte da base de remuneração, também 
composta pela previdência complementar e benefícios.

A remuneração variável é vinculada às metas estipuladas 
para os colaboradores individualmente, para equipes ou 
para a organização.

As formas especiais de remuneração são os programas 
de compensação, que incluem prêmios, gratificações e 
outros tipos de reconhecimento. Elas são utilizadas com 
o intuito de criar um ambiente organizacional focado no 
atendimento de objetivos estratégicos da Elektro.

Até fevereiro de 2007, o menor salário na Elektro era de 
R$ 499,95, 42,7% maior do que o salário mínimo do País. 
A relação entre o maior e o menor salário na Elektro é de 
48 vezes.

  Vagas
   Preenchidas por
  Recrutamento e Índice de
 Vagas Aproveitamento Aproveitamento
Ano Disponíveis Interno Interno

2004 459 111 24%

2005 532 145 27%

2006 288 105 36%

GRI EC1, EC5

Rotas de Carreira e Aprendizagem

O projeto Rotas de Carreira e Aprendizagem é resultado 
de um trabalho realizado em 2005 com base na 
estrutura de cargos e salários da Elektro e apresenta 
as possibilidades de crescimento profissional, os 
requisitos e as alternativas para o autodesenvolvimento 
de competências de todos os cargos disponíveis na 
empresa. Dessa forma, todos os colaboradores têm 
acesso às informações necessárias para traçar a rota 
profissional e, assim, desenvolver um processo contínuo 
de aprendizado e de gestão da carreira. 

Índice de Rotatividade

Em 2006, o índice de rotatividade da Elektro foi de 8,63%. 
Esse indicador representa o grau de renovação da 
empresa e tem por objetivo demonstrar se a companhia 
está alcançando equilíbrio na manutenção de pessoas 

GRI LA2



�1

Proporção de Remuneração Média entre Homens e 
Mulheres

Na Elektro, a remuneração média dos homens é 22% 
maior que a das mulheres. Considerando por categoria, 
a diferença sofre algumas variações. Entre homens e 
mulheres com posições de gestor (gerente, diretor, 
superintendente), os homens seguem à frente, com 
uma remuneração 6,09% maior. Entre os especialistas 
(técnicos, engenheiros etc), a remuneração dos homens 
é 28,42% superior à das mulheres. Considerando os 
cargos administrativos, os colaboradores recebem 
45,69% a mais que as colaboradoras. No nível 
operacional, no entanto, essa relação se inverte.
Nesse caso, a remuneração média das mulheres é 
15,62% maior que a dos homens.

GRI LA14

Estar Bem Elektro: colaboradores e 
familiares em visita ao Museu da Língua 

Portuguesa, em São Paulo

Alguns fatores comuns às empresas do setor elétrico 
explicam a diferença na remuneração entre homens e 
mulheres na Elektro. O principal é a grande concentração 
de homens contratados (eletricistas, técnicos e 
engenheiros). Na Elektro, com o passar dos anos,
os homens alcançaram um tempo de trabalho superior ao 
das mulheres e um maior número de cargos de chefia.

No nível operacional, à medida em que os eletricistas 
mais antigos - e que possuem remuneração maior - 
aposentam-se, as vagas são repostas com profissionais 
com remuneração inicial. Essa rotatividade acaba elevando 
a remuneração média feminina, pois, mesmo em menor 
número, as mulheres, que estão na empresa há mais 
tempo (mas não o suficiente para se aposentar), acabam 
tendo uma remuneração média maior à dos homens.
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Benefícios

Assistência Médica - Programa administrado pela 
Fundação Cesp que garante atendimento na rede 
credenciada ou na particular a todos os colaboradores, 
por meio de reembolso. A Elektro arca com 70% do 
total de custos diretos e os colaboradores contribuem 
mensalmente com um valor na cota de rateio.
Os colaboradores pagam entre 10% e 50% das despesas 
médico-hospitalares, em um total limitado a 15% do 
salário-base mais adicionais fixos. Todos os eventos são 
cobrados em folha de pagamento. Cargos de gerência e 
de diretoria são elegíveis ao benefício executivo.

Assistência Odontológica - Plano administrado pela 
Fundação Cesp e que faz parte do Acordo Coletivo, 
garantindo atendimento na rede credenciada ou pelo sistema 
de livre escolha a todos os colaboradores. Cobre praticamente 
todos os eventos odontológicos. Os colaboradores pagam 
50% de suas despesas e a Elektro, os 50% restantes.

Auxílio-Medicamento - A todos os colaboradores, 
esse benefício está vinculado à assistência médica ou à 
previdência. O programa garante desconto ou reembolso 
de 40% das despesas com medicamentos e produtos 
(agulhas, seringas, sondas etc), desde que estejam 
devidamente prescritos.

Prótese e Órtese - Plano administrado pela Fundação 
Cesp que garante, a todos os colaboradores,
o reembolso de 40% do valor da aquisição de:

- órteses (materiais utilizados para corrigir deficiência 
de órgãos, membros ou parte deles);

- próteses (materiais utilizados para substituir órgão, 
membros ou parte deles);

- calçados corretivos e palmilhas (o reembolso é 
limitado a três pares no período de 12 meses).

Programa à Pessoa com Deficiência - Plano 
administrado pela Fundação Cesp e direito de todos os 
colaboradores, tem por objetivo possibilitar atendimento 

adequado a processos de habilitação e reabilitação 
da pessoa com deficiência física, mental, sensorial ou 
múltipla. O Programa oferece reembolsos de 75% a 90% 
das despesas realizadas com tratamentos específicos 
para a reabilitação, como escolas especiais, tratamento 
terapêutico (fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia), 
terapia ocupacional e psicopedagógica, hidroterapia, 
natação e equoterapia, transporte, medicamento 
específico, aparelhos, próteses e órteses.

Auxílio-Previdenciário - Complementação do auxílio-
previdenciário, inclusive no 13º salário, a ser concedido 
a todos os colaboradores afastados por doença ou 
acidente de trabalho.

Auxílio-Creche - Sistema de reembolso das despesas 
com creche ou babá, válido para mulheres, ou homens 
divorciados (com guarda legal), que possuam filhos de 
zero a sete anos de idade. Os valores de reembolso são 
limitados a R$ 236,27.

Seguro de Vida - O benefício, concedido a estagiários, 
supervisores, gerentes e diretores, oferece 24 vezes o 
salário nominal, limitado a R$ 600 mil, com as seguintes 
coberturas: morte-indenização básica (100%); indenização 
especial de morte por acidente (100%); invalidez 
permanente total/parcial por acidente (até 100%); inclusão 
automática de cônjuge com 50% da cobertura do titular 
na garantia de morte (indenização básica); inclusão 
automática de filhos com 100% da cobertura do titular 
para morte (indenização básica limitada a R$ 10.000,00).

Indenização por Morte ou Invalidez - A Elektro assegura, 
no caso de invalidez total e permanente ou morte de seus 
colaboradores, provocadas por acidente do trabalho, 
uma indenização correspondente a 50 salários nominais 
mais adicionais fixos. A indenização pode ser paga ao 
colaborador ou a seus dependentes legais ou ainda para 
pessoa devidamente autorizada por alvará judicial.

GRI LA3
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Auxílio-Alimentação/Refeição - Subsídio à alimentação 
de todos os colaboradores da Elektro, creditado 
mensalmente em cartão magnético. Esse benefício é 
dividido em vale-alimentação e vale-refeição, sendo opção 
do colaborador determinar a porcentagem a ser creditada 
em cada cartão. Os colaboradores dos escritórios 
regionais têm a opção de apenas um dos modelos 
descritos. O valor total do benefício é entre R$ 150,00 e
R$ 360,23. O desconto em folha de pagamento referente 
ao benefício varia de 3% a 20% de acordo com a faixa 
salarial.

Cesta Base - Programa de concessão de cesta base,
no valor de R$ 72,93, a todos os colaboradores, por meio 
de crédito em cartão magnético, acrescido ao auxílio-
alimentação. A participação dos colaboradores varia de 
25% a 100% de acordo com a faixa salarial.

Gratificação de Férias - Por lei, quando sai de férias, 
o colaborador deve receber 1/3 do salário. Na Elektro, 
é diferente: a gratificação de férias é composta por um 
valor fixo (R$ 1.286,27) e um valor variável equivalente 
a 40% da diferença entre o salário-base do colaborador 
e o referido valor fixo, que será alterado se houver 
novo reajuste geral dos salários da Elektro. O valor da 
gratificação é limitado a um salário-base.

Vale-Transporte - Nos termos da lei vigente, todo 
colaborador da Elektro tem direito ao vale-transporte,
com desconto máximo de 6% de seu salário nominal 
acrescido dos valores adicionais (se o valor total dos vales 
for superior a essa porcentagem) ou desconto do valor 
total de vales (se esse valor for inferior a 6% do salário).

Cobertura das Obrigações de Fundos de Pensão 
Definidas pela Organização

A Elektro oferece o plano de suplementação de 
aposentadoria da Fundação Cesp ou de uma instituição 
financeira, sendo este último apenas para executivos da 
empresa. A participação não é obrigatória. Até dezembro 
de 2006, 2.116 colaboradores participavam do plano de 
suplementação da Fundação Cesp e 34, do plano de 
suplementação da instituição financeira.

O plano da Fundação Cesp é composto de 70% de 
benefício definido e de 30% de contribuição definida. 
Sobre a primeira parcela, a Elektro contribui com valor 
igual ao do colaborador. Com relação à contribuição 
definida, a empresa participa com até 2,5%.

O plano da instituição financeira é um PGBL (Plano 
Gerador de Benefício Livre), que será remodelado em 
2007 e tem 100% de contribuição definida.
O colaborador opta por participar com até 6% da 
remuneração. A Elektro participa com valor igual ao do 
colaborador.

Os dois fundos são totalmente desvinculados da 
aposentadoria oficial do INSS. Dependentes legais são 
beneficiários.

Plano de Suplementação de Aposentadoria

Ano Valores
 (R$ milhões)

2004 3,8
2005 3,9
2006 4

GRI EC3



Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho

A Elektro adota a OHSAS 18001 (sigla em inglês para 
Série de Avaliação de Segurança e Saúde Ocupacional) 
como modelo para o seu SGSSO (Sistema de Gestão 
de Segurança e Saúde Ocupacional), que viabiliza a 
identificação de perigos aos quais os colaboradores estão 
expostos em suas atividades e possibilita a avaliação 
desses perigos, auxiliando na implementação de ações 
para eliminar ou reduzir os riscos.

A OHSAS 18001 é uma norma desenvolvida com a 
cooperação de diversas organizações, dentre elas órgãos 
certificadores, como a SGS (Société Générale de Surveillance).

Possuir um sistema certificado por essa especificação 
significa ênfase em ações preventivas, melhoria contínua do 
desempenho da empresa e comprometimento em atender 
à legislação e a outros requisitos aplicáveis à organização.

Em junho de 2004, a Elektro iniciou o processo de 
implementação do SGSSO, de acordo com a OHSAS, 
na Sede Corporativa e nos escritórios regionais. Esse 
processo terminou em junho de 2006, com a certificação 
do último escritório regional, no Guarujá. Hoje, a Sede e 
os oitos escritórios regionais são certificados pela OHSAS 

18001. Anualmente, todas essas unidades passam por 
processos de auditoria para renovar a certificação.

O Plano de Atendimento a Emergências (PAE) é uma 
das exigências da OHSAS. O PAE contém uma série 
de etapas que devem ser cumpridas em situações de 
emergências. Pelo menos uma vez por ano, algumas 
situações são simuladas, tanto nos escritórios regionais 
quanto na Sede Corporativa, para avaliar a aplicabilidade 
do PAE e sua eficiência em caso de emergências reais. 
A Elektro também mantém brigadistas, que passam por 
treinamento anual, aptos a colocar o Plano em prática.

Indicadores

Com a implementação do SGSSO e a certificação 
pela OHSAS, a Elektro obteve grandes melhorias na 
qualidade das informações sobre acidentes ocorridos com 
colaboradores, empregados de empresas contratadas e 
com a população. Após 2004, os controles sobre essas 
ocorrências tornaram-se mais rígidos e passaram a incluir 
incidentes (situações que quase resultaram em acidentes). 

��

Segurança  2004 2005 2006

Elektro
Fatalidade - - 1
Acidente com Afastamento - - 1
Contratadas   
Fatalidade - 1 1
Acidentes com Afastamento 26 6 11
População   
Fatalidades 18 7 12
Lesões 28 24 48

GRI LA6, LA7, LA8, LA9, SO1
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Ergonomia

Em 2006, a Elektro finalizou parte de seu Programa 
de Avaliação Ergonômica, iniciado no ano anterior. 
O programa consiste em avaliação ergonômica do 
trabalho, feita por uma consultoria especializada,
e na adequação dos móveis do local de trabalho. 
Entre 2005 e 2006, além dos eletricistas de Linha Viva, 
passaram pelo programa operadores do COD (Centro de 
Operação de Distribuição) e da Central de Atendimento 
ao Cliente. Durante esse período, os colaboradores e as 
condições de trabalho foram avaliados para a elaboração 
de um plano de ergonomia para 2007. 

CCTSMA

As nove Comissões das Condições de Trabalho, Saúde e 
Meio Ambiente - CCTSMA (oito nos escritórios regionais 
e uma na Sede Corporativa da Elektro) são formadas por 
membros eleitos pelos colaboradores e nomeados pela 
Diretoria e se reúnem mensalmente para a discussão 
dos aspectos relacionados à segurança, saúde e meio 
ambiente, com apresentação de relatórios, análise de 
casos e discussão de plano de ação para minimizar o 
risco de acidentes e doenças ocupacionais.

As CCTSMAs também investigam acidentes ocorridos na 
Elektro, por meio de grupos formados especificamente 
para esse fim, e fazem inspeções no local de trabalho 
para averiguar se as normas de segurança estão sendo 
atendidas. Anualmente, promovem a Sipat.

Sipat

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho (Sipat) é um evento realizado no segundo 
semestre, em todos os escritórios regionais e na Sede 

Corporativa simultaneamente, para reflexão sobre 
segurança, saúde, qualidade de vida e meio ambiente.

A cada ano, um tema é trabalhado como forma de 
enriquecer o evento. Em 2006, a Sipat, com o slogan
“A gente cuidando da gente”, reforçou a importância 
de três conceitos: “Eu me cuido”, “Nós cuidamos uns 
dos outros” e “A Elektro valoriza a vida”, por meio de 
palestras, teatro, exibição de vídeos e gincanas.

Em 2006, 3.682 colaboradores e empregados de 
empresas contratadas participaram da Semana.

Direção Segura

Com 722 veículos em sua frota, a prevenção de 
acidentes no trânsito é outro tema continuamente 
abordado pela Elektro em eventos, como a Sipat,
e pelo Projeto Direção Segura, criado em 2004.
Com treinamentos que envolvem colaboradores da 
empresa e empregados de empresas contratadas,
o programa alia a teoria à prática e oferece condições 
a quem dirige a serviço da empresa para adotar uma 
condução segura dos veículos. Em 2006, houve 846 
participações dos colaboradores no curso, inclusive os 
que guiam veículos operacionais, como caminhonetes 
com tração 4x4.

No sentido de envolver ainda mais os colaboradores 
em uma cultura voltada à segurança, a Elektro deverá 
complementar o Projeto Direção Segura com o 
lançamento, em 2007, da Carta Elektro, entregue aos 
colaboradores que já passaram pelo curso de Direção 
Segura e dirigem a trabalho pela empresa. A Carta Elektro 
representa o comprometimento dos colaboradores com as 
normas de segurança transmitidas durante o curso.

Relatório de Sustentabi l idade
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Semana Nacional de Segurança com a Energia Elétrica

De 6 a 12 de novembro de 2006, a Elektro promoveu em 
sua área de concessão a Semana Nacional de Segurança 
com Energia Elétrica, evento proposto pela Abradee 
(Associação Brasileira de Distribuidores de Energia 
Elétrica) e realizado por 34 distribuidoras de energia 
elétrica em todo o Brasil. O objetivo foi conscientizar a 
população sobre os riscos mais comuns que envolvem 
a rede elétrica, como em construção civil e manutenção 
predial, ligações clandestinas, pipas e antena de TV 
próxima aos cabos de energia elétrica. 

Com as atividades relativas à Semana, a Elektro envolveu 
15 mil pessoas, entre adultos, adolescentes e crianças, 
em 43 municípios. Palestras, oficinas, apresentações 
de teatro, blitz em obras de construção civil, exibição 
de vídeos e distribuição de material com dicas de 
segurança em praças públicas fizeram parte das ações 
implementadas pela Elektro, assim como a realização de 
palestras em escolas.

Sobre os riscos que envolvem a energia elétrica, a Elektro 
possui dois programas direcionados às comunidades que 
atende, a Estação Elektro e a Rádio Elektro (leia mais nas 
páginas 103 e 104).

Fornecedores

A Elektro classifica seus fornecedores em três grupos: 
energia, material e serviços. Os do primeiro grupo, 
fornecedores de energia, são selecionados, qualificados 
e monitorados pela Aneel (Agência Nacional de Energia 
Elétrica), de acordo com a Lei nº 10.848/04 e o Decreto 
nº 5.163/04.

Os fornecedores de materiais e de serviços possuem 
grande importância nas atividades da Elektro e recebem 
acompanhamento específico dos profissionais da 
empresa. Para auxiliar no acompanhamento e na gestão 
da qualidade e responsabilidade socioambiental dos 
fornecedores, a companhia possui um sistema de gestão 
específico, por meio do qual procura estimulá-los a 
adotar os mesmos Valores e princípios da Elektro, como 
segurança, transparência, ética e condições adequadas 
de trabalho.

Em todos os contratos assinados entre a Elektro e os 
seus fornecedores, a empresa inclui cláusulas que,
além de garantir a qualidade dos materiais e serviços, 
exigem o cumprimento das práticas de Direitos Humanos, 
com destaque para a proibição de trabalho infantil 
e escravo/forçado, e o respeito a leis ambientais, 
trabalhistas e a normas de segurança e saúde ocupacional.

Para garantir que esses objetivos sejam alcançados,
a Elektro mantém, além dos sistemas de gestão, auditorias 
regulares nos fornecedores de materiais e de serviços.

Fornecedores de Serviços

Nesse caso, são considerados fornecedores estratégicos 
os contratados para a execução de obras e manutenção 
em redes de distribuição, leitura de medidores e entrega 
de contas, realização de inspeções de medição e troca 
de medidores, corte e religação de clientes, reforma 
de transformadores e de equipamentos, tratamento de 
óleo e poda de galhos de árvores e limpeza de faixas de 
servidão. 

��

GRI EC6, HR1, HR2, HR6, HR7
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Em 2006, esses contratos envolveram 37 empresas e 
somaram R$ 182,4 milhões em serviços realizados.
A Elektro desenvolveu um procedimento que determina 

todas as verificações que devem ser feitas nos processos 
de gestão e nas auditorias, assim como a sua periodicidade, 
considerando a avaliação dos itens listados a seguir.

��

Itens Avaliados Periodicidade

Existência de programa de medicina e saúde ocupacional e  No início do contrato e
programa de prevenção a riscos ambientais em cada revisão anual

Não-utilização de mão-de-obra infantil e mão-de-obra escrava/forçada(*) Mensalmente

Comprovação de pagamento de verbas trabalhistas e fiscais Mensalmente

Condições de segurança e necessidade de treinamento dos A cada seis meses

empregados das empresas contratadas

Condições dos canteiros ou alojamentos de serviços das empresas contratadas Mensalmente

Auditoria ambiental nas empresas contratadas para execução de obras, Anualmente

eletrificação rural e poda de árvores

Desempenho técnico, administrativo e de segurança Mensalmente

Monitoramento das não-conformidades por meio de planos de ação sob a Mensalmente

responsabilidade dos gestores dos contratos com as empresas contratadas

(*)Até hoje, não foi evidenciada pela Elektro a utilização da mão-de-obra infantil e escrava/forçada em empresas contratadas.

O controle dos processos de gestão e as auditorias 
são feitos por meio do SIG-Contrata (Sistema Integrado 
de Gestão das Contratadas), ferramenta de gestão 
implementada em junho de 2005. Por meio do Sistema,
a Elektro tem como gerenciar os quesitos de desempenho 
técnico, administrativos e de segurança, controlar

não-conformidades e gerar e acompanhar plano de ação 
para corrigir ou melhorar processos. O SIG-Contrata 
possui interface com outros sistemas utilizados pela 
Elektro e disponibiliza informações para diversas áreas da 
empresa que se relacionam com esses fornecedores.
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Fornecedores de Materiais

Os principais fornecedores de materiais da Elektro são 
os de medidores de energia, cabos, postes de concreto 
e madeira, transformadores e demais acessórios de rede 
de distribuição. Em 2006, o consumo desse materiais 
movimentou R$ 141,9 milhões. 

Preocupada quanto ao atendimento de suas 
necessidades e também com questões relacionadas 
à responsabilidade socioambiental, a Elektro possui 
procedimentos que determinam a realização de 
auditorias periódicas (no mínimo, uma vez por ano) nesses 
fornecedores para a avaliação dos seguintes quesitos:
• capacitação fabril;
• planejamento e controle da produção;
• armazenamento e manuseio;
• sistema de controle de qualidade;
• licença ambiental;
• controle de poluição;
• tratamento de esgoto e efluentes;
• controle das matérias-primas;
• não-utilização de mão-de-obra infantil e mão-de-obra 

escrava/forçada;
• existência de Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional e Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais.

Ao fim da avaliação, o fornecedor recebe um relatório 
detalhado sobre os resultados da auditoria. Para todas as 
não-conformidades encontradas, é realizado um plano de 
ação pelo fornecedor para saneamento das pendências 
apontadas no relatório. Esse plano é acompanhado 
pela empresa para garantir a implementação das ações 
propostas. Além disso, o fornecedor recebe uma 
relação de melhorias que poderá auxiliá-lo na busca 
pelo aperfeiçoamento de seus processos internos e, 
assim, obter uma melhor eficiência nos seus resultados 
econômicos e sociais.

Prêmio Fornecedor Elektro

O Prêmio Fornecedor Elektro é um reconhecimento da 
empresa aos fornecedores que apresentam as melhores 
práticas e um estímulo à constante melhoria de seus 
processos. Criado em 2004, o Prêmio é dividido em
seis categorias e em quatro destaques e homenageia
as empresas com melhor desempenho relacionado
à responsabilidade socioambiental, à segurança,
à qualidade de produtos e serviços e à infra-estrutura.

Canal de Comunicação

A Elektro mantém um canal de comunicação com os 
fornecedores, contratados ou não, para disseminar 
as boas práticas operacionais, administrativas, 
socioambientais e de segurança adotadas pela empresa e 
também pelos fornecedores com que trabalha. Intitulado 
Em dia com a Elektro, esse canal de comunicação é uma 
e-news (newsletter eletrônica) trimestral com informações 
sobre temas de interesse comum entre os fornecedores 
e a Elektro, como eventos, procedimentos, abertura de 
concorrências para novos contratos e premiações.

Comunidade/Cliente

A Elektro, com 1,95 milhão de clientes, relaciona-se 
com uma população de cinco milhões de pessoas em 
sua área de concessão. Ciente de sua responsabilidade 
social, a companhia investe continuamente em projetos 
e ações voltados para estimular o desenvolvimento 
sustentável dessas comunidades e orientá-las a usar de 
maneira adequada e segura a energia elétrica, evitando 
desperdícios e acidentes. 

GRI EC1, EC8, PR9, SO1, SO5
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O relacionamento da empresa com seus clientes e a 
comunidade em geral é pautado pelo Código de Conduta 
da Elektro, que proíbe qualquer prática de discriminação 
ou favorecimento. A Elektro também garante o sigilo 
de todas as informações contidas em seu cadastro de 
clientes. 

Instituto Elektro

A atuação voluntária dos colaboradores da Elektro 
nos municípios onde a concessionária distribui energia 
elétrica sempre foi ativa e essencial para a empresa 
manter esse relacionamento com as comunidades.
De modo a intensificar essa atuação e direcioná-la para 
ações focadas no desenvolvimento sustentável das 
comunidades, em vez de reforçar o assistencialismo,
a Elektro criou, em 2003, o Instituto Elektro, cujo Sistema 
de Gestão da Qualidade é certificado pela norma ISO 
9001. Qualificado como uma Oscip (Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público) e mantido totalmente 
pelos acionistas da Elektro, o Instituto desenvolve e 
implementa programas e projetos sociais com o apoio de 
colaboradores, voluntários e organizações parceiras.

Os projetos e programas do Instituto Elektro são 
classificados em três vertentes: Educare, com foco na 
promoção da educação e protagonismo juvenil das 
comunidades da área de concessão e do entorno da 
Sede Corporativa (FazerAcontecer e Escola Formare 
Elektro); Voluntas, voltada para o estímulo ao trabalho 
voluntário dos colaboradores (Prêmio Empreendedor 
Social e Abrace), e Preservare, que busca a educação 
e a conscientização ambiental entre colaboradores, 
prestadores de serviços, fornecedores e comunidades
em geral (Jovens ECOnscientes).

FazerAcontecer

O FazerAcontecer, da vertente Educare, foi lançado em 
2006. Realizado em comunidades da área de concessão 
da companhia, tem por objetivos fortalecer o potencial 
de liderança de adolescentes e jovens, promover o 
protagonismo juvenil e contribuir para o desenvolvimento 
sustentável das comunidades.

Durante 2006, 236 jovens participaram do programa 
em oito municípios, sedes dos escritórios regionais da 
Elektro: Andradina, Atibaia, Guarujá, Itanhaém, Limeira, 
Rio Claro, Tatuí e Votuporanga. Com duração de quatro 
meses e realizado com o apoio de instituições parceiras 
locais, o programa é dividido em dois núcleos - em um 
total de 14 módulos teóricos - e, no final, os participantes 
apresentam um projeto social para ser implementado na 
comunidade onde vivem (veja quadro na página 100).

As aulas são ministradas por colaboradores voluntários 
da Elektro e abordam temas como direitos humanos, 
liderança e protagonismo juvenil, comércio justo, 
consumo consciente e direitos do consumidor, 
desenvolvimento sustentável e responsabilidade social, 
planejamento financeiro, análise de macroambiente,
plano de marketing e comunicação.
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Local Projeto Objetivo

Andradina Fotocopiadora e recicladora de papel Prestar serviço de cópias com qualidade
  e responsabilidade social para a comunidade
Atibaia Campanha de conscientização com foco  Melhorar a qualidade de vida desta e das próximas
 no conceito dos 3Rs (reduzir, reutilizar  gerações, conscientizando as pessoas por meio da
 e reciclar) e na educação ambiental redução, reutilização e reciclagem do lixo
Guarujá Estímulo ao voluntariado na Despertar nas pessoas o espírito de solidariedade e do   
 comunidade voluntariado, transformando-as em multiplicadores de
  suas habilidades
Itanhaém Agência de turismo receptivo e Promover o desenvolvimento sustentável e o resgate histórico  
 de recreação por meio de uma proposta inovadora de turismo receptivo 
   e de qualidade
Limeira Criação de uma biblioteca na Escola Proporcionar conhecimento e cultura para alunos,
 Estadual Paulo Chaves professores e comunidade, despertando o hábito da leitura
Rio Claro Reciclagem de resíduos Transformar resíduos naturais em resíduos orgânicos,
 orgânicos, como galhos de árvores promovendo a responsabilidade socioambiental
Tatuí Implementação de uma biblioteca Proporcionar a cultura com lazer e informação, desenvolvendo a 
 comunitária em CDHU comunidade para um futuro próximo, gerando constante
  crescimento para os clientes, colaboradores e parceiros
Votuporanga Conscientização ambiental e plantio Promover ações ecológicas, conscientizando as pessoas por
 de mudas meio de projetos socioambientais

Escola Formare Elektro

Em sua quarta turma, neste ano de 2007, a Escola 
Formare Elektro promove desde 2004 o ensino 
profissionalizante básico na área administrativa para 
estudantes do primeiro ano do Ensino Médio da Escola 
Estadual Professora Benedicta Wutke, localizada 
no entorno da Sede Corporativa da companhia, 
em Campinas. O curso tem ênfase em serviços 
administrativos, é reconhecido pelo MEC (Ministério da 
Educação e Cultura) e tem a metodologia da Fundação 
lochpe.

Cerca de 160 colaboradores voluntários se revezam
para dar aulas na Escola Formare Elektro. As aulas
são ministradas durante o expediente de trabalho,
de forma voluntária, na sede do Instituto Elektro.
Desde sua criação, 54 alunos, entre 14 e 15 anos, 
escolhidos a partir de uma prova e avaliação 
socioeconômica, já passaram pela Escola Formare Elektro.

Abrace 

O programa Abrace estimula a prática do voluntariado dos 
colaboradores da Elektro, incentivando a solidariedade, 
por meio de campanhas internas e ações sociais com 
organizações parceiras. Em 2006, foram implementados 
19 projetos em 12 municípios da área de concessão
da empresa. No total, cerca de 2,9 mil pessoas
foram beneficiadas com ações que envolveram
110 colaboradores voluntários e 19 organizações 
parceiras (veja quadro na página 101).
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Município Pessoas e Organizações Proposta
 Beneficiadas
Votuporanga 25 jovens da Comunidade de Proporcionar qualificação profissional por meio de aulas teóricas
 Recuperação Nova Vida e práticas de eletricidade, informática, segurança no trabalho   
Valentim  30 idosos do Asilo São Vicente  Reformar as instalações elétricas, trocando mais de 50 lâmpadas
Gentil de Paulo  incandescentes por fluorescentes, instalar barras de proteção nos
  corredores e banheiros e elaborar atividades para idosos
Itapeva Cerca de 400 pessoas da AVACCI Disponibilizar um videocassete e uma televisão para exibir filmes
 (Associação de Voluntários de Combate elaborados e distribuídos pelo Hospital de Jaú que visam à
 ao Câncer de Itapeva e Região) prevenção do câncer 
Tatuí Cerca de 120 jovens atendidos pelo  Montar uma biblioteca na sede do Cosc com o objetivo de
 Cosc (Conselho Social da Comunidade) atender a comunidade em geral
Rio Claro 300 alunos da Escola Municipal  Organizar palestras sobre temas relacionados à qualidade de vida para jovens e
 Jardim das Palmeiras adultos que freqüentam a escola. O objetivo é adquirir e doar para
  a escola uma fotocopiadora para reprodução de material didático
Andradina 70 crianças atendidas mensalmente na Concluir a implementação da brinquedoteca na Santa Casa,
 Santa Casa de Andradina adquirindo os materiais de entretenimento
Limeira 20 jovens da Associação de Ensinar adolescentes e jovens a técnica de grafitagem em quadros.
 Moradores do Bairro Victor d’Andréa e Paralelamente, os jovens beneficiados pela proposta
 Associação de Moradores Santina I e II tiveram aulas de História da Arte, Cidadania, entre outras disciplinas
Itanhaém 15 jovens do projeto de dança de rua Contribuir para organizar, estruturar e ampliar o projeto de
 Mensageiros da Palavra dança de rua “Mensageiros da Palavra”
Andradina Cerca de 20 donas-de-casa Ministrar um curso de eletricidade básica para donas-de-casa e
  empregadas domésticas 
Guarujá 25 crianças e jovens atendidos pela Implementar um espaço de aprendizado e entretenimento com televisão,
 Alma (Associação de Amigos do Lar  aparelho de DVD e acervo de DVDs infantis, com o objetivo de melhorar
 do Menor Assistido) o atendimento do público beneficiado pela organização
Itanhaém 50 adolescentes da Associação Grupo de Elaborar material sobre a história e a cultura afro-brasileira e a descrição dos
 Capoeira Nossa Senhora da Conceição principais movimentos da capoeira e produzir uniformes para o grupo de capoeira
Bertioga 70 adolescentes e jovens do  Apoiar as apresentações do Coral Ondas Sonoras por meio da
 Coral Ondas Sonoras confecção de uniformes e aquisição de instrumentos musicais
Itanhaém 460 crianças e jovens Promover a inclusão cultural de adolescentes e jovens da zona
  rural e de populações indígenas por meio de visitas monitoradas
  a pontos culturais, históricos, ambientais e turísticos da Baixada Santista
Itapeva 100 adolescentes e jovens do projeto Promover a profissionalização de jovens e adolescentes a partir
 Arte e Educação para Todos do ensino de técnicas de cartonnage, decoupage, biscuit, entre outras
Andradina 1.000 alunos Estimular os alunos das escolas municipais a separarem os resíduos domiciliares
   para a coleta seletiva, por meio de gincana. Os recursos arrecadados com a
  venda do material coletado foram destinados para a manutenção do projeto de
  coleta seletiva na própria escola
Itapeva 25 jovens da Comunidade Instalar uma máquina de fabricar fraldas com o objetivo de obter recursos com
 Terapêutica Mãe da Vida a venda dos produtos e, conseqüentemente, contribuir para a manutenção da
  organização
Fernandópolis Jovens atendidos pela APADAF  Ministrar aulas de informática para deficientes auditivos por meio da aquisição
 (Associação de Pais e Amigos dos de um computador com software apropriado
 Deficientes Auditivos de Fernandópolis)
Rio Claro 50 crianças da Instituição Beneficente Reformar e reestruturar o espaço lúdico/infantil da organização
 Educacional Nosso Lar
Guarujá 25 idosos da Assistência Vicentina da Promover oficinas de artesanato com o objetivo de incrementar a renda do
 Ilha de Santo Amaro público-alvo atendido pela instituição
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Prêmio Empreendedor Social

O Prêmio Empreendedor Social seleciona projetos sociais 
propostos pelos próprios colaboradores da companhia, 
cujo objetivo é beneficiar as comunidades atendidas pela 
Elektro. Os critérios de escolha são custo e facilidade de 
implementação e reprodução.

Ano Município Organização Propostas Objetivo
  Beneficiada Premiadas e
   Implementadas

2004(*) Guarujá Sobrei - Sociedade Censo e análise  Identificar quantas são e como vivem as pessoas
  Brasileira de  de perfil das pessoas com deficiência na cidade do Guarujá, incentivando
  Referência em  com deficiência a integração das ações de apoio promovidas  
  Educação Inclusiva na cidade do Guarujá pelas organizações que atuam com esse público 

(*)Os outros dois projetos premiados não foram implementados.

Ano Município Organizações  Propostas Objetivo
  e Pessoas Premiadas e
  Beneficiadas Implementadas

2005 Itanhaém Escritório regional Projeto Recriar Implementar o programa de coleta seletiva no
  em Itanhaém   escritório regional de Itanhaém, construir um
    ecoponto de alvenaria e estimular a coleta seletiva
    entre os colaboradores da Elektro nas suas residências
2005 Andradina Santa Casa de Projeto Risos Criar uma brinquedoteca na Santa Casa do
  Misericórdia  município de Andradina
2005 Campinas Moradores com  Projeto Recriativo para Realizar uma série de atividades para melhorar a
  idade superior a  a Terceira Idade qualidade de vida dos idosos que residem no
  50 anos dos bairros  entorno da Sede Corporativa
  Jardim Nova América
  e Irmãos Sigrist

Ano Município Organizações  Propostas Objetivo
  e Pessoas Premiadas e
  Beneficiadas Implementadas

2003 Atibaia Mater Dei Cam - Projeto Cidadão  Contribuir para a diminuição da incidência de
  Casa de Apoio do Futuro   adolescentes grávidas no município, estimulando
  à Menina  a conscientização por meio de peças de teatro,
    dinâmicas e discussão em grupo
2003 Santa Fé Cooperativa de Projeto Luxo do Lixo  Ampliar outro projeto - uma usina de reciclagem de
 do Sul Reciclagem   lixo, que já existia na cidade, viabilizando a construção
  de Lixo  de uma esteira separadora de lixo reciclável
2003 Limeira Escola Estadual  Projeto Empresários  Capacitar estudantes de uma escola estadual da
  Castelo Branco do Futuro - Programa   cidade a montar e a gerenciar uma miniempresa
   Miniempresa de produção de bijuterias

Realizado desde 2003, o Prêmio Empreendedor Social 
elege os três melhores projetos e premia as equipes 
com recursos financeiros para implementação das 
propostas. O programa foi um dos 14 destaques entre 
mais de dois mil projetos enviados ao Guia Exame de 
Boa Cidadania Corporativa de 2005.
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O projeto é também uma oportunidade para a Elektro 
divulgar dicas e orientações sobre o uso adequado e 
seguro da eletricidade. Antes de cada sessão (são sempre 
duas por dia, de sexta-feira a domingo), um vídeo didático 
é transmitido com informações sobre os cuidados com 
energia elétrica para crianças, adultos, moradores de 
áreas rurais e trabalhadores da construção civil.

Estação Elektro

A Estação Elektro é o principal projeto da empresa 
focado na segurança da população no sistema elétrico. 
A Estação é composta por um conjunto de experimentos 
científicos, montado em uma carreta de 13 metros de 
comprimento, que permite um contato lúdico e didático 
com os conceitos sobre eletricidade: sua descoberta, 
geração de energia elétrica, seu uso, riscos e cuidados 
necessários na sua utilização.

De novembro de 2005, quando começou a percorrer a 
área de concessão da Elektro, a dezembro de 2006,
o projeto já passou por 54 municípios e levou orientações 
a 46,7 mil crianças, adolescentes e adultos. Todas as 
visitas são acompanhadas por monitores que explicam 
os conceitos e os experimentos. O projeto também 
oferece oficinas com informações sobre cuidados com 
a energia elétrica para profissionais da construção civil, 
de estabelecimentos comerciais e para trabalhadores de 
áreas rurais.

Rádio Elektro

Um projeto social que está presente nos lares de 
grande parte dos clientes é a Rádio Elektro, iniciado 
em novembro de 2004, com o objetivo de divulgar 
orientações sobre os mais diversos temas: saúde, 
educação, cidadania, economia doméstica, direitos e 
deveres do consumidor e uso adequado e seguro de 
energia elétrica. Todo esse conteúdo vai ao ar em boletins 
de dois minutos de terça a quinta-feira e, nas sextas-
feiras, em programas de 12 minutos.

Jovens ECOnscientes

O Jovens ECOnscientes é um programa de 
responsabilidade social e ambiental, da vertente Preservare 
do Instituto Elektro, com o objetivo de formar jovens líderes 
para disseminar conceitos de sustentabilidade ambiental 
e atuar nesse âmbito em suas comunidades. Lançado em 
dezembro de 2006, o programa conta com dois núcleos -
em Pariquera-Açu, no Vale do Ribeira, e em Teodoro 
Sampaio, no Pontal do Paranapanema, onde estão os 
menores IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano -
Município) do Estado de São Paulo. No total, participam 
25 estudantes, entre 15 e 17 anos. As atividades do 
Jovens ECOnscientes são coordenadas por instituições 
locais parceiras do Instituto Elektro.
 
Em uma primeira etapa do programa, os jovens participam 
de palestras e cursos de capacitação sobre viveiros 
comunitários, conservação do solo e dos recursos hídricos, 
uso adequado da energia elétrica e segurança na rede 
elétrica. Também são abordadas questões relacionadas 
à biodiversidade, a sistemas agroflorestais, poluição, 
desmatamento, recursos hídricos, entre outros temas. 

Depois dessa fase, os participantes passam a ter maior 
interação com a comunidade, por meio de mobilização 
comunitária, como plantio de árvores e produção de 
material informativo de divulgação e sensibilização 
ambiental. Eles também promovem visitas ecológicas 
educativas, distribuição de mudas, arborização de áreas 
em recuperação, como matas ciliares, e palestras.

Cine Elektro

Com o apoio da Lei de Incentivo Fiscal Rouanet,
o Cine Elektro é um cinema itinerante que, desde sua 
criação, em janeiro de 2005, foi visto por mais de 
1,2 milhão de pessoas e passou por todos os 228 
municípios da área de concessão da Elektro. Com foco 
no estímulo ao conhecimento e no acesso à cultura e 
ao entretenimento, o projeto exibe filmes de qualidade, 
nacionais e internacionais, para crianças, adolescentes
e famílias.
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Veiculado em mais de 50 emissoras, a Rádio Elektro 
abrange 66% da área de concessão da empresa e 
conquistou, em mais de um ano de existência, uma 
grande aceitação. Em pesquisa encomendada pela 
Elektro, verificou-se uma grande identificação dos 
ouvintes com a Rádio Elektro e há uma grande troca 
de informações entre o programa e os clientes, que 
entram em contato por telefone, carta ou e-mail para dar 
sugestões, fazer críticas e elogios.

Respeito ao Cliente

A Elektro investe, continuamente, no desenvolvimento dos 
colaboradores da Central de Atendimento ao Cliente com 
o objetivo de aperfeiçoar, cada vez mais, o relacionamento 
entre os clientes e a Elektro. Em 2006, 220 profissionais 
passaram por treinamento de ocorrência técnica, incluindo 
aulas teóricas e acompanhamento em campo junto aos 
eletricistas, para compreender melhor os aspectos técnicos 
de pedidos de serviços feitos pelos clientes.  

Todo esse trabalho complementa um outro, iniciado 
em 2005, cujo foco é tornar a linguagem utilizada pelos 
atendentes mais acessível aos clientes. Com maior 
conhecimento sobre procedimentos e dados técnicos 
dos serviços realizados, os colaboradores adquirem maior 
confiança para transmitir aos clientes as informações de 
uma forma mais coloquial, favorecendo o entendimento e 
a satisfação dos clientes da Elektro.

Ressarcimento

A Aneel, por meio da Resolução nº 024, estabelece regras 
referentes à duração e à freqüência das interrupções no 
fornecimento de energia elétrica. Desde a publicação da 
Resolução, em 2000, a concessionária deve informar na 

fatura o nome do conjunto (grupos de clientes) ao qual 
pertence a unidade consumidora, os padrões mensais 
estipulados pela Aneel e os indicadores individuais 
apurados a partir do desempenho do sistema elétrico 
operado pela Elektro. Caso haja violação do padrão em 
relação ao período de apuração (que é mensal, trimestral 
e anual), deve ser feita uma compensação financeira ao 
consumidor, a ser creditada na fatura de energia elétrica 
no mês subseqüente à apuração.

Em cumprimento às disposições da Resolução Aneel 
nº 024/2000, a Elektro compensa automaticamente os 
clientes que ficam sem energia elétrica mais vezes e por 
tempo superior ao que é definido pela Aneel.

A conta de energia elétrica também é um meio 
fundamental de comunicação com os mais de
1,95 milhão de clientes. Freqüentemente, a Elektro
divulga assuntos relacionados ao uso adequado
e seguro da energia elétrica e direitos e deveres do 
consumidor. 

Doações a Instituições Beneficentes

Em 2006, a Elektro doou cerca de R$ 5 milhões a mais de 
4 mil instituições assistenciais, beneficentes e religiosas 
e a fundações culturais, científicas e educacionais em 
descontos na conta de energia elétrica. Esse valor é 10% 
superior ao de 2005. A doação é obrigatória e consta do 
contrato de concessão de distribuição de energia elétrica 
assinado pela Elektro. 

Sessão do Cine Elektro em Franco da Rocha (SP), quando o 
projeto alcançou público de um milhão de pessoas
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Transgressões  Valor pago em 2006
 (R$ mil)
72.119 616,2
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de Assistência Social) e apresentar comprovação de medição 
de energia elétrica no local com finalidade exclusiva para 
atender atividade de assistência social sem fins lucrativos.

As instituições beneficiadas não devem estar vinculadas 
a órgãos municipais, estaduais e federais; devem ter 
administração própria, personalidade jurídica e estatuto 
registrado; possuir o Ceas (Certificado de Entidade Beneficente 

Governo e Sociedade

Censo de Pessoas com Deficiência

O estreito relacionamento entre Elektro, poder público e 
sociedade civil permitiu, em Limeira, a aplicação do Censo 
de Pessoas com Deficiência, projeto desenvolvido a partir 
de uma proposta de um grupo de colaboradores da Elektro 
da cidade do Guarujá, premiada em 2004 com o Prêmio 
Empreendedor Social (leia mais na página 102). O objetivo 
foi identificar e cadastrar as pessoas com deficiência do 
município onde foi realizado e, com esses dados, propor 
ações integradas entre governo e organizações não-
governamentais para a promoção da qualidade de vida e 
inclusão social de pessoas com deficiência.

O Censo foi aplicado no Guarujá, em 2004, e em Limeira, 
em 2006, por meio do envio de um formulário anexo às 
contas de energia elétrica dos clientes. Urnas de coleta 
foram instaladas em pontos estratégicos dos municípios, 
como escolas, postos de saúde e centros comunitários. 
As informações foram tabuladas, repassadas às 

Prefeituras, organizações não-governamentais, 
instituições da sociedade civil e estão cadastradas no site 
da Elektro para atualização e inclusão de novos dados.

Em 2006, em Limeira, o Censo revelou que, de um 
universo de 2.154 pessoas que responderam ao 
questionário, 40% não sabiam ler e escrever, cerca de 
30% não faziam acompanhamento médico por falta de 
dinheiro e, entre os que tinham mais de 16 anos (1.450 
cadastrados), 87% estavam desempregados. 

A divulgação e análise desses dados incentivaram a discussão 
em Limeira sobre as condições de vida das pessoas com 
deficiência e abriram espaço para a criação do Conselho 
Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência: a primeira ação decorrente do Censo. Outras 
iniciativas, como a criação de uma telessala para o Ensino 
Fundamental de pessoas com deficiência auditiva e reforço 
em Libras (Linguagem Brasileira de Sinais), a promoção 
da inclusão digital e o encaminhamento de pessoas com 
deficiência para o mercado de trabalho por meio do PAT 
(Posto de Atendimento ao Trabalhador), foram implementadas 
pelo poder público municipal e instituições civis.

GRI SO1, SO5

Ano Beneficiados Quantidade Doação (R$)
2004 Entidades assistenciais e beneficentes 2.935 989.583,99
2004 Entidades religiosas 223 35.079,71
2004 Fundações beneficentes, religiosas e assistenciais 72 15.563,19
2004 Hospitais e casas de saúde 1.046 2.763.767,86
2004 Total 4.276 3.803.994,75
   
2005 Entidades assistenciais e beneficentes 2.871 1.110.996,99
2005 Entidades religiosas 207 39.537,07
2005 Fundações beneficentes, religiosas e assistenciais 69 19.624,41
2005 Hospitais e casas de saúde 1.032 3.323.493,92
2005 Total 4.179 4.493.652,39
   
2006 Entidades assistenciais e beneficentes 2.779 1.155.098,19
2006 Entidades religiosas 161 36.346,79
2006 Fundações beneficentes, religiosas e assistenciais 58 12.719,99
2006 Fundações culturais, científicas e educacionais 6 256,33
2006 Hospitais e casas de saúde 1.041 3.785.412,57
2006 Total 4.045 4.989.833,87
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Política Eleitoral da Elektro

A Elektro possui rígidos padrões éticos de 
responsabilidade empresarial que regem sua participação 
no processo eleitoral. Em 2006, ano de eleições 
proporcionais e majoritárias, a empresa implementou e 
divulgou, nos veículos internos da empresa e no site,

GRI SO2, SO4, SO6

para todas as partes interessadas, a sua Política 
para Processo Eleitoral, em que explicitou as práticas 
permitidas no ambiente de trabalho e estimulou os 
colaboradores ao exercício consciente da cidadania.

• adotar uma postura imparcial em relação a qualquer partido e/ou candidato político; 

• não participar de qualquer forma de financiamento de campanha política; 

• não permitir qualquer tipo de manifestação interna, por meio de propaganda, a favor de qualquer 
candidato a cargo público e/ou partido político; 

• zelar pelo respeito e banir qualquer forma de coação eleitoral, seja ela de caráter individual e/ou coletivo; 
a filiação partidária é livre, portanto, qualquer colaborador da empresa pode, como cidadão, independente 
da função e/ou cargo que ocupa na empresa, participar do processo eleitoral, desde que respeitada esta 

política; 

• nenhum bem ou ativo da companhia, inclusive postes de distribuição de energia elétrica, poderá ser 
utilizado por comitês ou representantes de partidos políticos e por colaboradores da Elektro com uma 

finalidade político-eleitoral; 

• não poderão ser doados bens, serviços ou equipamentos a candidatos, partidos políticos e/ou comitês, 
de acordo com o que dispõe o inciso III, do artigo 24, da Lei nº 9.504 de 30 de setembro de 1997; 

• não serão comprados ingressos e/ou convites para eventos sociais destinados ao levantamento de 
fundos para qualquer candidato e/ou partido político, bem como rifas e bingos; 

• a empresa não cederá espaço para propaganda política.

A Elektro ressalta que esta política tem por objetivo precípuo explicitar ao público em geral seu 
posicionamento ético e político, bem como tem o intuito de encorajar seus colaboradores para que 

participem, na condição de cidadãos, de forma responsável e consciente do processo eleitoral.

Por fim, sabedora de que as eleições fortalecem o exercício da cidadania, a Elektro incentiva os seus 
colaboradores a refletir sobre as aspirações de uma sociedade mais responsável, mais justa e solidária, 

dando o exemplo de sua retidão e transparência empresarial.

Política Elektro para Processo Eleitoral
A participação da Elektro no processo político eleitoral está norteada por rígidos padrões éticos de responsabilidade 
empresarial, contidos no item 4.9 de seu Código de Conduta. Nesse sentido, a Diretoria de Assuntos Regulatórios e 

Institucionais e a Superintendência Jurídica determinam a observação das seguintes práticas:
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Criança brinca com o gerador de Van De Graaff na Estação Elektro

Doação para os Fundos Municipais dos Direitos da 
Criança e do Adolescente

A Elektro destina 1% de seu imposto de renda devido 
para os Fundos Municipais dos Direitos da Criança e
do Adolescente de sua área de concessão. Em 2006,
a empresa beneficiou instituições de 164 municípios 
com o valor total de R$ 750 mil. Os recursos são 
direcionados a projetos que atendem a crianças e 
adolescentes em situação de risco.

Além de fazer a doação, a empresa estimula seus 
colaboradores, fornecedores e clientes à mesma prática, 
já que pessoas físicas e jurídicas podem contribuir.
Para isso, a Elektro distribui folders e promove uma 
campanha de comunicação com informações sobre o tema. 

Relacionamento com os Sindicatos

A Elektro respeita e reconhece as entidades sindicais 
como representantes legítimas dos colaboradores e 
estabalece um canal permanente de diálago sobre 
questões de interesse das partes, prezando pelo bom 
relacionamento com as seguintes entidades: Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias de Energia Elétrica de 
Campinas, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
de Energia Elétrica no Estado de São Paulo, Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias de Energia Elétrica de 
Itanhaém, Bertioga, Guarujá, Litoral Sul e Vale do Paraíba 
e Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo.

Na Elektro, os colaboradores são representados por 
esses sindicatos e amparados por Acordo Coletivo.

GRI HR5, LA4
GRI EC1, SO5
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Conforme foi comentado na Introdução, este é o primeiro 
Relatório de Sustentabilidade da Elektro que leva em 
consideração o modelo Global Reporting Initiative - versão 3 
(GRI-G3) - uma mudança bastante significativa em relação 
aos relatórios dos anos anteriores, cuja publicação 
sempre foi anual.

Relatar as informações da Elektro nesse formato foi 
uma decisão tomada pela Diretoria da empresa no início 
do segundo semestre de 2006, que se empenhou na 
obtenção dos dados aqui demonstrados, um processo 
que, com certeza, foi de aprendizado para todos.
 
A elaboração dos textos ficou sob a responsabilidade da 
Gerência de Comunicação Empresarial da Elektro, sendo 
todo o conteúdo revisado pelas áreas que forneceram 
as informações para este relatório, referente ao período 
de 2006 da Elektro, que possui operações somente no 
Brasil, em 223 cidades do Estado de São Paulo e cinco 
do Estado do Mato Grosso do Sul. 

A verificação independente dos dados de acordo com 
as diretrizes da GRI ficou por conta de uma consultoria 
externa, que teve um papel fundamental para que este 
relatório pudesse ser publicado nesse novo modelo.

A ELEKTRO ADOTA A GRI

O leitor deste Relatório de Sustentabilidade da Elektro 
poderá obter informações, nas páginas 112 a 115,
sobre quais indicadores da GRI estão atendidos, ou seja, 
quando o indicador é cumprido integralmente ou em 
parte pela Elektro. Podem ser observados também os 
indicadores não aplicáveis, ou seja, não são utilizados 
pelo setor elétrico ou pela Elektro, e os não disponíveis, 
quando a empresa não possui ou ainda não desenvolveu 
instrumentos ou formas de quantificar, relacionar, 
discriminar, catalogar, categorizar ou apresentar 
de maneira compreensível às partes interessadas a 
informação. 

Em caso de perguntas relativas ao relatório ou a seu 
conteúdo, entre em contato com ri@elektro.com.br
ou envie uma correspondência para a Sede Corporativa - 
Gerência de Relações com Investidores (Rua Ary Antenor 
de Souza, 321, Jardim Nova América, Campinas, SP,
CEP 13053-024).

GRI-G3 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.11, 3.13
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RELAÇÃO DE INDICADORES GRI

Indicadores do Perfil Organizacional Análise dos Indicadores na Elektro
A N/D N/A Página(s)

2.1 Nome da organização. 10
2.2 Principais marcas, produtos e/ou serviços. 10
2.3 Estrutura operacional da organização, incluindo principais divisões, unidades operacionais, subsidiárias e joint ventures. 16
2.4 Localização da sede da organização. 110
2.5 Número de países em que a organização opera e o nome dos países em que suas principais operações estão localizadas ou 

são especialmente relevantes para as questões de sustentabilidade cobertas pelo relatório. 110

2.6 Tipo de natureza jurídica da propriedade. 10
2.7 Mercados atendidos (incluindo discriminação geográfica, setores atendidos e tipos de clientes beneficiários). 10
2.8 Porte da organização, incluindo: número de empregados, vendas líquidas ou receita líquida, capitalização total discriminada 

em termos de dívida e patrimônio líquido, quantidade de produtos ou serviços oferecidos, ativo total, proprietários 
beneficiários (incluindo a identificação e o percentual de participação dos principais acionistas), discriminação de país/regiões 
que correspondam a 5% ou mais da receita total. 

10, 11, 
15, 19, 

38, 50, 53

2.9 Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório referente a porte, estrutura ou participação acionária, incluindo 
localização ou mudanças nas operações, inclusive abertura, fechamento e expansão de unidades operacionais, mudanças 
na estrutura do capital social ou outra formação de capital, manutenção ou alteração nas operações (para organizações do 
setor privado).

14

2.10 Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório. 34

Indicadores do Perfil do Relatório Análise dos Indicadores na Elektro
A N/D N/A Página(s)

3.1 Período coberto pelo relatório. 110
3.2 Data do relatório anterior mais recente. 110
3.3 Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal). 110
3.4 Dados para contato em caso de perguntas relativas ao relatório ou seu conteúdo. 110
3.5 Processo para a definição do conteúdo do relatório, incluindo determinação da materialidade, priorização de temas dentro do 

relatório, identificação de quais stakeholders a organização espera que usem o relatório. 2, 110

3.6 Limite do relatório (como países, divisões, subsidiárias, instalações arrendadas, joint ventures, fornecedores). 110
3.7 Declaração sobre quaisquer limitações específicas quanto ao escopo ou ao limite do relatório. Se o limite e o escopo do 

relatório não abordam toda a gama de impactos econômicos, ambientais e sociais relevantes da organização, declare a 
estratégia e o cronograma estipulados para atingir a cobertura completa.

110

3.8 Base para a elaboração do relatório no que se refere a joint ventures, subsidiárias, instalações arrendadas, operações terceirizadas 
e outras organizações que possam afetar significativamente a comparabilidade entre períodos e/ou entre organizações.

3.9 Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos, incluindo hipóteses e técnicas, que sustentam as estimativas 
aplicadas à compilação dos indicadores e outras informações do relatório. Explique quaisquer decisões que não se apliquem 
aos protocolos de indicadores da GRI ou que divirjam substancialmente deles.

3.10 Explicação das conseqüências de quaisquer reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores e as razões 
para tais reformulações (como fusões ou aquisições, mudança no período do ano-base, na natureza do negócio,
em métodos de medição).

14

3.11 Mudanças signficativas em comparação com anos anteriores no que se refere a escopo, limite ou métodos de medição 
aplicados no relatório. 2, 110

3.12 Tabela que identifica a localização das informações no relatório. 112
3.13 Verificação e prática atual relativa à busca de verificação externa para o relatório. Se a verificação não for incluída no relatório 

de sustentabilidade, é preciso explicar o escopo e a base de qualquer verificação externa fornecida, bem como a relação 
entre a organização relatora e o(s) auditor(es).

110

Indicadores de Estratégia e Análise Análise dos Indicadores na Elektro
A N/D N/A Página(s)

1.1 Declaração do detentor do cargo com maior poder de decisão na organização (como diretor-presidente, presidente do 
Conselho de Administração ou cargo equivalente) sobre a relevância da sustentabilidade para a organização e sua estratégia. 
A declaração deverá apresentar a visão e a estratégia geral de curto, médio (entre três e cinco anos) e longo prazo, 
especialmente com relação à gestão dos principais desafios associados ao desempenho econômico, ambiental e social. 

7, 24

1.2 Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades. A organização deverá apresentar duas seções que contenham 
uma narrativa concisa dos principais impactos, riscos e oportunidades. A seção 1 deve focar nos principais impactos da 
organização sobre a sustentabilidade e os efeitos em relação aos stakeholders, inclusive os direitos, conforme definidos 
pela legislação nacional e normas relevantes internacionalmente aceitas. Aqui, é preciso levar em conta os vários interesses 
e expectativas procedentes dos stakeholders. A seção 2 deve focar no impacto de tendências, riscos e oportunidades de 
sustentabilidade sobre as perspectivas e desempenho financeiro de longo prazo da organização. Aqui, é preciso concentrar-
se especificamente em informações relevantes, que venham a sê-lo no futuro, para os stakeholders financeiros. 

24

A - Atende e/ou Atende parcialmente.
N/D - Não disponível.
N/A - Não aplicável.

GRI 3.12
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Indicadores de Governança, Compromisso e Engajamento Análise dos Indicadores na Elektro
Aspecto: governança A N/D N/A Página(s)
4.1 Estrutura de governança da organização, incluindo comitês sob o mais alto órgão de governança responsável por tarefas 

específicas, tais como estabelecimento de estratégia ou supervisão da organização. Descreva o mandato e composição 
de tais comitês (incluindo número de membros independentes e/ou membros não-executivos) e indique qualquer 
responsabilidade direta por desempenho econômico, social e ambiental.

16

4.2 Indicação caso o presidente do mais alto órgão de governança também seja um diretor executivo (e, se for o caso, suas 
funções dentro da administração da organização e as razões para tal composição).

4.3 Para organizações com uma estrutura de administração unitária, declaração do número de membros independentes ou
não-executivos do mais alto órgão de governança. 16

4.4 Mecanismos para que acionistas e empregados façam recomendações ou dêem orientações ao mais alto órgão de governança. 16
4.5 Relação entre remuneração para membros do mais alto órgão de governança, diretoria executiva e demais executivos e o 

desempenho da organização, incluindo o social e o ambiental.
4.6 Processos em vigor no mais alto órgão de governança para assegurar que conflitos de interesse sejam evitados. 16
4.7 Processo para determinação das qualificações e conhecimento dos membros do mais alto órgão de governança para definir 

a estratégia da organização para questões relacionadas a temas econômicos, ambientais e sociais.
4.8 Declarações de missão e valores, códigos de conduta e princípios internos relevantes para o desempenho econômico, 

ambiental e social, assim como estratégia de sua implementação. 24, 70, 80

4.9 Procedimentos do mais alto órgão de governança para supervisionar a identificação e gestão por parte da organização 
do desempenho econômico, ambiental e social, incluindo riscos e oportunidades relevantes, assim como a adesão ou 
conformidade com normas acordadas internacionalmente, códigos de conduta e princípios.

16

4.10 Processos para a auto-avaliação do desempenho do mais alto órgão de governança, especialmente com respeito ao 
desempenho econômico, ambiental e social.

Aspecto: compromissos com iniciativas externas
4.11 Explicação de se e como a organização aplica o princípio da precaução.
4.12 Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de caráter econômico, ambiental e social que a 

organização subscreve ou endossa. 24

4.13 Participação em associações (como federação de indústrias) e/ou organismos nacionais/internacionais de defesa em que a 
organização possui assento em grupos responsáveis pela governança corporativa, integra projetos ou comitês, contribui com 
recursos de monta além da taxa básica como organização associada, considera estratégica sua atuação como associada.

76

Aspecto: engajamento dos stakeholders
4.14 Relação de grupos de stakeholders engajados pela organização. 40, 57, 84
4.15 Base para a identificação e seleção de stakeholders com os quais se engajar.
4.16 Abordagens para o engajamento dos stakeholders, incluindo a freqüência do engajamento por tipo e por grupos de stakeholders.
4.17 Principais temas e preocupações que foram levantados por meio do engajamento dos stakeholders e que medidas a 

organização tem adotado para tratá-los.

Indicadores Econômicos Análise dos Indicadores na Elektro
Aspecto: desempenho econômico A N/D N/A Página(s)
EC1 Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos operacionais, remuneração de empregados, doações 

e outros investimentos na comunidade, lucros acumulados e pagamentos para provedores de capital e governos.
50, 90, 
98, 107

EC2 Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da organização devido a mudanças climáticas.
EC3 Cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício definido que a organização oferece. 93
EC4 Ajuda financeira significativa recebida do governo. 55
Aspecto: presença no mercado
EC5 Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao salário mínimo local em unidades operacionais importantes. 90
EC6 Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais em unidades operacionais importantes. 96
EC7 Procedimentos para contratação local e proporção de membros de alta gerência recrutados na comunidade local em 

unidades operacionais importantes.
Aspecto: impactos econômicos indiretos
EC8 Desenvolvimento e impacto de investimentos em infra-estrutura e serviços oferecidos, principalmente para benefício público, 

por meio de engajamento comercial, em espécie ou atividades pro bono. 98

EC9 Identificação e descrição de impactos econômicos indiretos significativos, incluindo a extensão dos impactos.

A - Atende e/ou Atende parcialmente.
N/D - Não disponível.
N/A - Não aplicável.
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Indicadores de Desempenho Social Análise dos Indicadores na Elektro
Aspecto: emprego A  N/D N/A Página(s)
LA1 Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região. 19
LA2 Número total e taxa de rotatividade de empregados, por faixa etária, gênero e região. 90
LA3 Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral que não são oferecidos a empregados temporários ou em regime de 

meio período, disvcriminados pelas principais operações. 92

Aspecto: relações entre os trabalhadores e a governança
LA4 Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva. 107
LA5 Prazo mínimo para notificação com antecedência referente a mudanças operacionais, incluindo se esse procedimento está 

especificado em acordos de negociação coletiva.
Aspecto: saúde e segurança no trabalho
LA6 Percentual dos empregados representados em comitês formais de segurança e saúde, compostos por gestores e por 

trabalhadores, que ajudam no monitoramento e aconselhamento sobre programas de segurança e saúde ocupacional. 94

LA7 Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos relacionados ao trabalho, por região. 84, 94
LA8 Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e controle de risco em andamento para dar assistência a 

empregados, seus familiares ou membros da comunidade com relação a doenças graves. 84, 87, 94

LA9 Temas relativos a segurança e saúde cobertos por acordos formais com sindicatos. 94

Indicadores de Desempenho Ambiental Análise dos Indicadores na Elektro
Aspecto: materiais A N/D N/A Página(s)
EN1 Materiais usados por peso ou volume. 77
EN2 Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem.
Apecto: energia
EN3 Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária. 72
EN4 Consumo de energia indireta discriminado por fonte primária. 72
EN5 Energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência.
EN6 Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo consumo de energia, ou que usem energia gerada por recursos 

renováveis, e a redução na necessidade de energia resultante dessas iniciativas.
EN7 Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta e as reduções obtidas.
EN8 Total de retirada de água por fonte.
EN9 Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água.
EN10 Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada.
Aspecto: biodiversidade
EN11 Localização e tamanho da área possuída, arrendada ou administrada dentro de áreas protegidas, ou adjacente a elas,

e áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas. 
EN12 Descrição de impactos significativos na biodiversidade de atividades, produtos e serviços em áreas protegidas e em áreas de 

alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas. 75

EN13 Habitats protegidos ou restaurados.
EN14 Estratégias, medidas em vigor e planos futuros para a gestão de impactos na biodiversidade. 70, 74, 

75, 76
EN15 Número de espécies na Lista Vermelha da IUCN e em listas nacionais de conservação com habitats em áreas afetadas por 

operações, discriminadas pelo nível de risco de extinção.
Aspecto: emissões, efluentes e resíduos
EN16 Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa, por peso. 72
EN17 Outras emissões indiretas relevantes de gases de efeito estufa, por peso. 72
EN18 Iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e as reduções obtidas. 71, 72
EN19 Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio, por peso. 71, 72
EN20 NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas, por tipo e peso.
EN21 Descarte total de água, por qualidade e destinação. 72
EN22 Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição. 72
EN23 Número e volume total de derramamentos significativos. 72
EN24 Peso de resíduos transportados, importados, exportados ou tratados considerados perigosos nos termos da Convenção da 

Basiléia - Anexos I, II, III e IV, e percentual de carregamentos de resíduos transportados internacionalmente.
EN25 Identificação, tamanho, status de proteção e índice de biodiversidade de corpos d’água e habitats relacionados 

significativamente afetados por descartes de água e drenagem realizados pela organização relatora.
Aspecto: produtos e serviços
EN26 Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e a extensão da redução desses impactos. 70, 75
EN27 Percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relação ao total de produtos vendidos, por categoria de produto.
Aspecto: conformidade
EN28 Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias resultantes da não-conformidade com leis 

e regulamentos ambientais.
Aspecto: transporte
EN29 Impactos ambientais significativos do transporte de produtos e outros bens e materiais utilizados nas operações da 

organização, bem como do transporte de trabalhadores.
Aspecto: geral
EN30 Total de investimentos e gastos em proteção ambiental, por tipo. 75

A - Atende e/ou Atende parcialmente.
N/D - Não disponível.
N/A - Não aplicável.
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A - Atende e/ou Atende parcialmente.
N/D - Não disponível.
N/A - Não aplicável.

Indicadores de Desempenho Social Análise dos Indicadores na Elektro
Aspecto: treinamento e educação A  N/D N/A Página(s)
LA10 Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas por categoria funcional. 87
LA11 Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que apóiam a continuidade da empregabilidade dos 

funcionários e para gerenciar a carreira. 87

LA12 Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho e de desenvolvimento de carreira. 87
LA13 Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa e discriminação de empregados por categoria,

de acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade. 19

LA14 Proporção de salário-base entre homens e mulheres, por categoria funcional. 91
Aspecto: práticas de investimento e de processos de compra
HR1 Percentual e número total de contratos de investimentos significativos que incluam cláusulas referentes a direitos humanos. 96
HR2 Percentual de empresas contratadas e fornecedores críticos que foram submetidos a avaliações referentes a direitos 

humanos e as medidas tomadas. 96

HR3 Total de horas de treinamento para empregados em políticas e procedimentos relativos a aspectos de direitos humanos 
relevantes para as operações, incluindo o percentual de empregados que recebeu treinamento.

Aspecto: não-discriminação
HR4 Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas. 80
Aspecto: liberdade de associação e negociação coletiva
HR5 Operações identificadas em que o direito de exercer a liberdade de associação e a negociação coletiva pode estar correndo 

risco significativo e as medidas tomadas para apoiar esse direito. 107

Aspecto: trabalho infantil
HR6 Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho infantil e as medidas tomadas para contribuir 

para a abolição do trabalho infantil. 96

Aspecto: trabalho forçado ou análogo ao escravo
HR7 Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo e as medidas 

tomadas para contribuir para a erradicação do trabalho forçado ou análogo ao escravo. 96

HR8 Percentual do pessoal de segurança submetido a treinamento nas políticas ou procedimentos da organização relativos a 
aspectos de direitos humanos que sejam relevantes às operações.

Aspecto: práticas de segurança
HR9 Número total de casos de violação de direitos dos povos indígenas e as medidas tomadas. 55
Aspecto: comunidade
SO1 Natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas e práticas para avaliar e gerir os impactos das operações nas 

comunidades, incluindo a entrada, operação e saída.
43, 44, 
74, 94, 
98, 105

Aspecto: corrução
SO2 Percentual e número total de unidades de negócios submetidas a avaliações de riscos relacionados à corrupção. 106
SO3 Percentual de empregados treinados nas políticas e procedimentos anticorrupção da organização. 80
SO4 Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção. 106
SO5 Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas públicas e lobbies. 44, 98, 

105, 107
SO6 Valor total de contribuições financeiras e em espécie para partidos políticos, políticos ou instituições relacionadas, discriminadas por país. 106
Aspecto: concorrência desleal
SO7 Número total de ações judiciais por concorrência desleal, práticas de truste e monopólio e seus resultados.
SO8 Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não-monetárias resultantes da não-conformidade com leis e regulamentos.
Aspecto: saúde e segurança do cliente
PR1 Fases do ciclo de vida de produtos e serviços em que os impactos na saúde e segurança são avaliados visando à melhoria e 

o percentual de produtos e serviços sujeitos a esses procedimentos.
PR2 Número total de casos de não-conformidade com regulamentos e códigos voluntários relacionados aos impactos causados 

por produtos e serviços na saúde e segurança durante o ciclo de vida, discriminados por tipo de resultado.
Aspecto: rotulagem de produtos e serviços
PR3 Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por procedimentos de rotulagem e o percentual de produtos e serviços 

sujeitos a tais exigências.
PR4 Número total de casos de não-conformidade com regulamentos e códigos voluntários relacionados a informações e 

rotulagem de produtos e serviços, discriminados por tipo de resultado.
PR5 Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas que medem essa satisfação. 40
Aspecto: comunicações e marketing
PR6 Programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários relacionados a comunicações de marketing, incluindo 

publicidade, promoção e patrocínio.
PR7 Número total de casos de não-conformidade com regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicações de 

marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio, discriminados pelo resultado.
Aspecto: conformidade
PR8 Número total de reclamações comprovadas relativas à violação de privacidade e à perda de dados de clientes.
Aspecto: compliance
PR9 Valor monetário de multas (significativas) por não-conformidade com leis e regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços. 98
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BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005 (valores em milhares de reais)

Ativo	 Notas	 31/12/2006	 31/12/2005  ____________ ____________ ____________
Circulante	 	 1.453.901	 1.450.249   ____________ ____________
	 Disponibilidades	 	 483.589	 479.047   ____________ ____________
  Bancos  30.356 20.075
  Aplicações financeiras 5 453.233 458.972
	 Créditos,	valores	e	bens	realizáveis	 	 970.312	 971.202   ____________ ____________
  Consumidores e supridores 6 575.560 482.233
  Provisão para créditos de liquidação duvidosa 7 (62.287) (62.226)
  Caução de fundos e depósitos vinculados 8 48.356 42.702
  Recuperação das perdas de receita decorrentes do programa de racionamento 9 - 32.615
  Energia livre 9 - 48.455
  Conta de compensação de variação de itens da “parcela A” - CVA 10 144.635 74.287
  Recomposição de PIS e COFINS 11 22.805 37.166
  Reposicionamento tarifário 12 93.353 172.154
  PIS e COFINS supridoras  1.173 5.605
  Tributos a compensar 13 19.440 10.858
  Créditos fiscais diferidos 14 83.273 84.819
  Almoxarifado  3.122 3.807
  Adiantamentos a fornecedores  1.406 2.598
  Outras despesas pagas antecipadamente  2.872 1.147
  Outros créditos  36.604 34.982
Não-circulante	 	 1.817.952	 1.913.104   ____________ ____________
	 Realizável	a	longo	prazo	 	 481.000	 675.987   ____________ ____________
	 	 Créditos,	valores	e	bens	realizáveis	 	 481.000	 675.987   ____________ ____________
   Parcelamentos de débitos de contas de energia 6 24.825 23.364
   Energia elétrica longo prazo - CCEE 6 20.486 21.682
   Caução de fundos e depósitos vinculados 8 9.585 8.697
   Conta de compensação de variação de itens da “parcela A” - CVA 10 8.068 96.179
   Recomposição de PIS e COFINS 11 3.176 41.638
   Tributos a compensar 13 22.456 15.987
   Créditos fiscais diferidos 14 389.820 466.840
   Outros créditos  2.584 1.600
	 Permanente	 	 1.336.952	 1.237.117   ____________ ____________
  Investimentos 15 4.352 8.077
  Imobilizado 16 1.293.841 1.189.259   ____________ ____________
   Em serviço  2.466.286 2.266.346
   Depreciação acumulada do imobilizado em serviço  (1.099.351) (1.023.991)
   Mais-valia do ativo imobilizado  88.127 95.475
   Em curso  149.247 111.913
   Obrigações especiais 16.1 (310.468) (260.484)
  Intangível 17 28.626 27.477
  Diferido 17 10.133 12.304   ____________ ____________
Total	do	Ativo	 	 3.271.853	 3.363.353   ____________ ____________   ____________ ____________

As notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras.
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Demonstrações Financeiras

Passivo	 Notas	 31/12/2006	 31/12/2005  ____________ ____________ ____________
Circulante	 	 1.145.929	 1.270.819   ____________ ____________
 Empréstimos e financiamentos 18 29.622 68.083
 Debêntures 19 31.728 37.799
 Dívidas com pessoas ligadas 20 48.834 88
 Supridores de energia elétrica 21 150.600 157.210
 Fornecedores 21 49.436 36.901
 Energia livre 9 9.177 50.300
 Tributos a recolher 22 148.420 175.752
 Encargos do consumidor 23 31.700 11.761
 Provisão do programa de eficiência energética 24 71.573 54.063
 Devolução baixa renda - modicidade tarifária 26 36.476 16.594
 Dividendos propostos 27.5 476.603 608.692
 Plano de pensão 39 243 2.913
 Salários e contribuições sociais  29.888 32.216
 Empréstimo compulsório - Eletrobrás  5.128 5.000
 Outros passivos  26.501 13.447
Não-circulante	 	 1.065.772	 1.057.466   ____________ ____________
	 Exigível	a	longo	prazo	 	 1.065.772	 1.057.466   ____________ ____________
  Empréstimos e financiamentos 18 91.508 60.480
  Debêntures 19 766.157 751.724
  Dívidas com pessoas ligadas 20 - 47.256
  Provisão para ações judiciais, líquidas 25 119.167 125.647
  Devolução baixa renda - modicidade tarifária 26 52.593 34.457
  Plano de pensão 39 35.691 37.288
  Outros passivos  656 614
Patrimônio	líquido	 27	 1.060.152	 1.035.068   ____________ ____________
 Capital social  952.492 952.492
 Reservas de capital  50.539 50.539
 Reserva legal  57.121 32.037

   ____________ ____________
Total	do	Passivo	 	 3.271.853	 3.363.353   ____________ ____________   ____________ ____________

As notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras.
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	 	 	 	 	 Notas	 31/12/2006	 31/12/2005     ____________ ____________ ____________
Receitas	operacionais	 28	 3.626.394	 3.379.928      ____________ ____________
 Clientes finais - fornecimento de energia  3.347.349 3.016.808
 Suprimento de energia  28.716 5.076
 Receita (despesa) reposicionamento tarifário 12 (78.801) 15.676
 Encargos de capacidade emergencial  1.537 58.532
 Receita de uso do sistema de distribuição  287.433 233.295
 Outras receitas  40.160 50.541
Deduções	às	receitas	operacionais	 	 (1.331.702)	 (1.178.684)      ____________ ____________
 Quota para a reserva global de reversão - RGR  (21.151) (20.204)
 Quota para a conta consumo combustível - CCC  (163.096) (140.185)
 Quota para a conta de desenvolvimento energético - CDE  (114.692) (97.400)
 Repasse de encargos de capacidade emergencial  (1.314) (50.110)
 ICMS sobre fornecimento  (643.100) (591.013)
 Recomposição de PIS e COFINS 11 (52.486) 36.628
 COFINS  (275.609) (260.238)
 PIS   (59.836) (55.769)
 ISS   (418) (393)      ____________ ____________
Receitas	operacionais	líquidas	 	 2.294.692	 2.201.244
Custo	do	serviço	de	energia	elétrica	 	 (1.010.029)	 (1.022.949)      ____________ ____________
 Energia comprada para revenda 29 (1.114.617) (1.122.121)
 Créditos de PIS e COFINS sobre o custo do serviço de energia elétrica  104.588 99.172
Custo	da	operação	 	 (367.990)	 (364.153)      ____________ ____________
 Gastos com pessoal 30 (125.738) (111.785)
 Gastos com materiais 31 (23.808) (20.244)
 Gastos com serviços de terceiros 32 (69.768) (60.381)
 Depreciação e outras amortizações  (111.887) (105.433)
 Outras despesas operacionais 33 (49.513) (73.456)
 Créditos de PIS e COFINS sobre o custo da operação  12.724 7.146      ____________ ____________
Lucro	operacional	bruto	 	 916.673	 814.142
Despesas	operacionais	 	 (144.302)	 (170.496)      ____________ ____________
 Despesas com vendas  (11.521) (9.917)
 Despesas gerais administrativas  (57.538) (53.907)
 Amortização do ágio  (7.348) (7.359)
 Outras despesas operacionais 33 (67.895) (99.313)      ____________ ____________
Resultado	do	serviço	 	 772.371	 643.646
Resultado de participações societárias  (208) (416)
Resultado	financeiro	 34	 (26.963)	 9.595      ____________ ____________
 Receitas financeiras  112.970 108.392
 Despesas financeiras  (152.454) (238.065)
 Variação cambial e monetária, líquidas  12.521 139.268      ____________ ____________
Resultado	operacional	 	 745.200	 652.825
Resultado não-operacional 35 (14.567) (4.205)      ____________ ____________
Lucro	antes	da	contribuição	social	e	do	imposto	de	renda	 	 730.633	 648.620
 Imposto de renda 36 (110.035) (224.393)
 Contribuição social 36 (40.345) (81.434)
 Imposto de renda diferido 36 (57.488) 237.672
 Contribuição social diferida 36 (21.078) 77.860      ____________ ____________
Lucro	líquido	do	exercício	 	 501.687	 658.325      ____________ ____________      ____________ ____________
Lucro	líquido	do	exercício	por	lote	de	mil	ações	-	R$	 	 1,29	 1,70

As notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005 (valores em milhares de reais, exceto lucro por lote de mil ações)
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	 	 	 	 	 Lucros
	 	 Capital	 Reserva	 Reserva	 (prejuízos)
		 	 social	 de	capital	 legal	 acumulados	 Total  ____________ ___________ ____________ ______________ __________
Saldos	em	31	de	dezembro	de	2004	 969.455	 15.111	 -	 (624.534)	 360.032
Absorção do prejuízo acumulado (609.423) (15.111) - 624.534 -  ____________ ___________ ____________ ______________ __________
Subtotal	após	absorção	do	prejuízo	acumulado	 360.032	 -	 -	 -	 360.032
Capitalização de contas a pagar acionistas 276.494 240.764 - - 517.258
Capitalização de dívida 317.530 276.495 - - 594.025
Cisão parcial (1.564) - - - (1.564)
Constituição de provisão CVM 319/349 - (469.073) - - (469.073)
Aplicação em incentivos fiscais - 2.353 - - 2.353
Ajuste de exercício anterior - - - (17.596) (17.596)
Lucro líquido do exercício - - - 658.325 658.325
Destinação dos lucros acumulados:
 Constituição de reserva legal - - 32.037 (32.037) -
 Dividendos propostos - - - (608.692) (608.692)  ____________ ___________ ____________ ______________ __________
Saldos	em	31	de	dezembro	de	2005	 952.492	 50.539	 32.037	 -	 1.035.068
Lucro líquido do exercício - - - 501.687 501.687
Destinação dos lucros acumulados:
 Constituição de reserva legal - - 25.084 (25.084) -
 Dividendos propostos - - - (476.603) (476.603)  ____________ ___________ ____________ ______________ __________
Saldos	em	31	de	dezembro	de	2006	 952.492		 50.539		 57.121		 -		 1.060.152  ____________ ___________ ____________ ______________ __________  ____________ ___________ ____________ ______________ __________

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005 (valores em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras.



126

	 	 	 	 	 31/12/2006	 31/12/2005     ____________ ____________
Origens	dos	recursos	 	
	 Das	operações	 	
	 	 Lucro	líquido	do	exercício	 501.687	 658.325
	 	 Despesas	(receitas)	que	não	afetam	o	capital	circulante	 223.201	 (313.194)     ____________ ____________
   Recomposição de PIS e COFINS 7.270 (51.150)
   Conta de compensação de itens da parcela A (diferido) (15.847) 46.716
   Reclassificação tarifária de clientes baixa renda 68.147 27.971
   Resultado de participações societárias 208 416
   Depreciação e outras amortizações 111.887 105.433
   Amortização do ágio 7.348 7.359
   Provisão para perdas de incentivos fiscais - 3.540
   Valor residual do ativo permanente baixado 23.892 16.714
   Juros e variações monetárias de longo prazo 38.767 (207.066)
   Crédito fiscal diferido - (257.514)
   Plano de pensão (4.797) (6.347)
   Provisão para ações judiciais (15.845) - 
   Outros 2.171 734     ____________ ____________
	 Recursos	originados	nas	operações	 724.888	 345.131
	 De	recursos	próprios
  Aumento de capital com capitalização de contas a pagar acionistas - 517.258
	 De	terceiros	 308.333	 1.105.599     ____________ ____________
  Transferências do ativo não-circulante para o ativo circulante 194.625 248.658
  Ingressos de recursos no exigível a longo prazo:
   Empréstimos e financiamentos 63.724 65.114
   Debêntures - 750.000
   Obrigações especiais 49.984 41.827     ____________ ____________
Total	das	origens	de	recursos	 1.033.221	 1.967.988
Aplicações	de	recursos
	 Aumento	do	realizável	a	longo	prazo
  Demais contas a receber 1.872 23.119
	 Aumento	do	ativo	permanente	 295.325	 252.268     ____________ ____________
  Imobilizado 295.325 239.240
  Diferido - 13.028
	 Outras	aplicações	 607.482	 1.358.282     ____________ ____________
  Por transferências do passivo não-circulante para o passivo circulante 130.879 749.552
  Acervo líquido - cisão parte geração - 1.564
  Dividendos propostos 476.603 608.692
  Outros - (1.526)     ____________ ____________
Total	das	aplicações	de	recursos	 904.679	 1.633.669     ____________ ____________
Aumento	do	capital	circulante	líquido	 128.542	 334.319     ____________ ____________     ____________ ____________
Ativo	circulante	 	
 No início do exercício 1.450.249 1.192.944
 No fim do exercício 1.453.901 1.450.249     ____________ ____________
	 	 	 	 	 3.652	 257.305
Passivo	circulante	 	
 No início do exercício 1.270.819 1.330.237
 Ajuste de exercício anterior - 17.596     ____________ ____________
 Saldo início do exercício ajustado 1.270.819 1.347.833
 No fim do exercício 1.145.929 1.270.819     ____________ ____________
	 	 	 	 	 (124.890)	 (77.014)     ____________ ____________
Aumento	do	capital	circulante	líquido	 128.542	 334.319     ____________ ____________     ____________ ____________

As notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005 (valores em milhares de reais)
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Demonstrações Financeiras

1.	A	SOCIEDADE	E	SUAS	OPERAÇÕES

A Elektro Eletricidade e Serviços S.A. (Elektro ou Sociedade), concessionária de serviço público, atua na distribuição de energia elétrica em 228 municípios, 
sendo 223 no Estado de São Paulo e 5 no Estado do Mato Grosso do Sul. 

A Sociedade é registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como Companhia Aberta e tem suas ações negociadas na Bolsa de Valores de São 
Paulo - Bovespa, e os seus negócios, incluindo os serviços prestados e as tarifas cobradas são, em geral, regulamentados pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL).

O contrato de concessão da Elektro foi assinado em 27 de agosto de 1998, com prazo de vigência de 30 anos, podendo ser prorrogado, 
por requerimento da concessionária e a critério da ANEEL, por prazo adicional de, no máximo, 30 anos.

2.	APRESENTAÇÃO	DAS	DEMONSTRAÇÕES	FINANCEIRAS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentre elas, as disposições da CVM e normas 
da legislação específica aplicáveis às concessionárias de energia elétrica, emitidas pela ANEEL.

Ao longo do exercício atual, a Sociedade passou a adotar os critérios estabelecidos pelas Deliberações CVM 488/2005 e 489/2005, que tratam 
respectivamente de apresentação e divulgação das Demonstrações Financeiras, e da avaliação e contabilização de provisões, passivos e 
contingências.

As práticas e critérios contábeis adotados atualmente são consistentes com aqueles adotados na elaboração das Demonstrações Financeiras do 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005. Determinados saldos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2005 foram 
reclassificados, para fins de melhor comparabilidade com o exercício de 2006, conforme demonstrado abaixo:

	 	 	 31/12/2005  ________________________________________________
	 	 	 	 Valor
Balanço	Patrimonial	 Valor	anterior	 Valor	atual	 reclassificado____________________________________________________________ ______________ ____________ ________________
Ativo
Circulante
	 Créditos,	valores	e	bens	realizáveis
  Caução de fundos e depósitos vinculados (a) 42.447 42.702 255
  Recuperação perdas de receita racionamento (b) 44.645 32.615 (12.030)
  Tributos a compensar (c) 26.845 10.858 (15.987)
  Outros créditos (a) (b) 23.207 34.982 11.775
Não-circulante
	 Realizável	a	longo	prazo
	 	 Créditos,	valores	e	bens	realizáveis
   Tributos a compensar (c) - 15.987 15.987
   Depósitos judiciais (d) 30.766 - (30.766)
	 Permanente
  Imobilizado (e) 1.216.736 1.189.259 (27.477)
  Intangível (e) - 27.477 27.477
Passivo
Circulante
 Provisão para ações judiciais (f) 156.413 - (156.413)
Não-circulante
	 Exigível	a	longo	prazo
  Provisão para ações judiciais, líquidas (d) (f) - 125.647 125.647

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005 (Valores expressos em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)
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(a) Reclassificação dos depósitos vinculados que passaram a ser apresentados junto com caução de fundos.
(b) Reclassificação de valores não faturados de RTE para a linha de “Outros créditos”, referente a liminar concedida para os consumidores da região de Presidente Prudente (vide nota 9).
(c) Reclassificação entre curto e longo prazo dos créditos de ICMS sobre aquisição de ativo imobilizado.
(d) Reclassificação dos depósitos judiciais como redutores da provisão para ações judiciais, para apresentação das provisões líquidas, conforme estabelecido na Deliberação 

CVM 489/05 (vide nota 25.1).
(e) Abertura do ativo intangível conforme estabelecido na Deliberação CVM 488/05. Anteriormente, o ativo intangível estava inserido na rubrica de ativo imobilizado.
(f) Reclassificação das provisões para ações judiciais do curto prazo para o longo prazo, devido à expectativa de longo prazo de realização das mesmas (vide nota 25.1).

Como conseqüência das reclassificações efetuadas no balanço patrimonial, a Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos e Demonstração do 
Fluxo de Caixa de 31 de dezembro de 2005 também foram reclassificadas.

3.	PRINCIPAIS	PRÁTICAS	CONTÁBEIS

3.1.	Práticas	contábeis	específicas

a.	Custos	indiretos	de	obras	em	andamento
São apropriados mensalmente às imobilizações em curso mediante rateio dos gastos administrativos.

b.	Conta	de	Compensação	de	Variações	de	Valores	de	Itens	da	Parcela	A	-	CVA
Em conformidade com as Resoluções ANEEL: (i) nºs 491 a 495, de 20 de novembro de 2001; (ii) nº 72, de 7 de fevereiro de 2002; e (iii) nº 89, de 18 de 
fevereiro de 2002, a Sociedade reconhece os efeitos econômicos e financeiros das variações dos valores referentes à Parcela A não cobertos pela tarifa 
faturada, conforme previsto no contrato de concessão de distribuição de energia elétrica (vide nota 10).

c.	Demonstração	dos	resultados	segregada	por	atividade
Elaborada de acordo com o Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica, tem por finalidade apresentar o resultado segregando a 
atividade de distribuição e as atividades não vinculadas ao serviço concedido (vide ANEXO III).

3.2.	Práticas	contábeis	gerais

a.	Disponibilidades
O saldo inclui aplicações financeiras registradas ao custo e acrescidas de rendimentos auferidos até a data do balanço.

b.	Consumidores
As contas a receber incluem os valores referentes ao fornecimento de energia elétrica faturados e não faturados.

c.	Operações	na	Câmara	de	Comercialização	de	Energia	Elétrica	(CCEE)
As operações de compra e venda de energia elétrica realizadas na CCEE, sucessora do Mercado Atacadista de Energia (MAE), e os Encargos de 
Serviços de Sistema (ESS), são contabilizados com base em estimativas elaboradas pela Administração da Sociedade e posteriormente ajustadas com 
base em relatórios disponibilizados pela CCEE.

d.	Provisão	para	créditos	de	liquidação	duvidosa
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em conformidade com o Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica, 
instituído pela Resolução ANEEL nº 444, de 26 de outubro de 2001.

e.	Almoxarifado
Os materiais em almoxarifado são avaliados pelo custo médio de aquisição para os itens novos, e os itens reutilizados são acrescidos dos gastos de 
manutenção e aferição. Os materiais destinados à aplicação em obras em curso são classificados no ativo permanente e os destinados para manutenção 
são classificados no ativo circulante.

f.	Investimentos
Os investimentos estão registrados pelo custo de aquisição e referem-se, basicamente, a terrenos para uso futuro e que foram cedidos em comodato 
(vide nota 15).
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g.	Imobilizado
O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição ou construção, acrescido de encargos financeiros decorrentes de empréstimos e financiamentos 
vinculados ao período de sua formação e de gastos administrativos indiretos, e deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo 
método linear, estando as taxas em conformidade com o Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica e Resolução Normativa da 
ANEEL nº 240, de 5 de dezembro de 2006.
A parcela do ágio referente à mais-valia do imobilizado é amortizada em 20 anos (vide nota 16) e refere-se à incorporação da controladora Terraço 
Participações Ltda.

h.	Diferido
O diferido está representado por gastos incorridos com a emissão das debêntures, amortizáveis no prazo de seis anos a partir da data de emissão das 
mesmas.

i.	Imposto	de	renda	e	contribuição	social
O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro são contabilizados pelo regime de competência e segundo a legislação em vigor,
às alíquotas básicas de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. Os efeitos do imposto de renda e da contribuição social 
diferidos relacionados a prejuízos fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças temporárias estão registrados nas Demonstrações Financeiras 
com base nas disposições da Deliberação CVM nº 273/98 e da Instrução CVM nº 371/02 (vide notas 14 e 36).

j.	PIS	e	COFINS
Conforme a Interpretação Técnica do IBRACON nº 1, de 22 de junho de 2004, a Sociedade apresenta os créditos de PIS e COFINS não-cumulativos, 
sobre custos e despesas operacionais, como redutores destes grupos de contas.

k.	Estimativas	contábeis
A Sociedade determina e registra ativos e passivos com base em estimativas contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas pode resultar em valores diferentes dos estimados, e para diminuir essa possibilidade, 
as premissas de avaliação das estimativas são periodicamente revisadas.

l.	Saldos	e	transações	em	moeda	estrangeira	ou	sujeitos	à	atualização	monetária
Estão atualizados com base na cotação da respectiva moeda nas datas de encerramento do balanço ou com base nos índices previstos 
contratualmente.

m.	Passivos	circulantes	e	não-circulantes
São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, das variações nas taxas de 
câmbio e das variações monetárias incorridas.

n.	Plano	de	pensão
A Sociedade contabiliza o ajuste do compromisso atuarial referente ao Fundo de Pensão dos Empregados de acordo com o Pronunciamento IBRACON, 
Normas e Procedimentos de Contabilidade (NPC) 26 “Contabilização de benefícios a empregados”, aprovado através da Deliberação CVM nº 371, 
de 13 de dezembro de 2000 (vide nota 39).

o.	Apuração	do	resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência.

p.	Lucro	líquido	do	exercício	por	lote	de	mil	ações
É calculado com base no número de ações em circulação na data do balanço.

q.	Fluxo	de	caixa
A Sociedade elabora seu fluxo de caixa em atendimento ao Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica e Ofício Circular CVM 
SNC 01/2007 de 14 de fevereiro de 2007, adotando, para sua apresentação, conceitos que se aproximam do “Statement of Financial Accouting 
Standards” - SFAS 95 - “Cash Flow Statement”, vigente nos Estados Unidos da América do Norte.
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r.	Demonstração	do	valor	adicionado
A Demonstração do valor adicionado é elaborada de acordo com o Ofício Circular CVM nº 01/2000 e em atendimento ao Manual de Contabilidade do 
Serviço Público de Energia Elétrica e tem por finalidade apresentar o resultado do exercício do ponto de vista de geração e distribuição de valor pela 
Sociedade.

4.	REVISÃO	TARIFÁRIA

4.1.	Revisão	tarifária	periódica
Conforme previsto no Contrato de Concessão, a revisão tarifária periódica ocorre a cada quatro anos, iniciando-se no quinto ano da concessão. Esta tem 
a finalidade de reavaliar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão e repassar para os consumidores os ganhos de produtividade da concessionária. 
No caso da Elektro, a sua primeira revisão tarifária periódica ocorreu em 27 de agosto de 2003 e a próxima está prevista para 27 de agosto de 2007.

Em 8 de novembro de 2006, foi publicada no Diário Oficial da União a Resolução Normativa ANEEL nº 234, de 31 de outubro de 2006, que estabelece 
conceitos gerais, metodologias e procedimentos para realização do segundo ciclo de revisão tarifária periódica das concessionárias de serviço público 
de distribuição de energia elétrica. As principais alterações, que geram impacto nas tarifas de energia elétrica a partir de agosto de 2007, referem-se à 
amortização de obrigações especiais pelas mesmas taxas de depreciação do imobilizado, e a definição do Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) 
em 9,98%.

4.2.	 Reajustes	tarifários
Os reajustes tarifários, que ocorrem anualmente entre as revisões tarifárias, têm o objetivo de propiciar à concessionária o equilíbrio econômico-financeiro 
de sua concessão e a garantia de que a mesma não sofrerá perdas pela exposição ao processo inflacionário. Adicionalmente, permite a apropriação pelos 
consumidores de parte dos ganhos de eficiência econômica que a concessionária alcançar no período. Para a Elektro, este reajuste ocorre anualmente 
no dia 27 de agosto, conforme previsto no Contrato de Concessão.

A ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 371, de 22 de agosto de 2006, e da Nota Técnica nº 218, de 03 de agosto de 2006, homologou o 
reajuste contratual anual da Elektro. O índice médio de reajuste tarifário foi de 6,09%, válido a partir de 27 de agosto de 2006.

Em função do processo de realinhamento tarifário promovido pela Agência, os valores de reajustes para os diversos grupos tarifários variaram, em média, 
4,62% para a baixa tensão e 8,14% para a alta tensão.

5.	APLICAÇÕES	FINANCEIRAS

As aplicações financeiras apresentam o seguinte perfil de vencimentos, podendo ser resgatadas a qualquer momento (liquidez diária) sem perdas para 
a Sociedade:

Ano	Vencimento	 31/12/2006	 31/12/2005___________________ ____________ ____________
2006 - 310.332
2007 40.710 100.361
2008 388.937 48.279
2009 21.439 -
2010 2.147 - ____________ ____________
Total	 453.233	 458.972 ____________ ____________ ____________ ____________

Em 31 de dezembro de 2006, 100% das aplicações estavam atreladas a instrumentos de renda fixa (pós-fixado), incluindo Certificados de Depósito 
Bancário (CDBs), fundos de investimento e outros instrumentos com liquidez diária, indexados à variação média de 100,2% das taxas diárias dos 
Certificados de Depósito Interbancário (CDI).
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6.	CONTAS	A	RECEBER	-	CONSUMIDORES,	SUPRIDORES	E	PARCELAMENTOS	DE	DÉBITOS

	 	 	 	 	 31/12/2006	 	 31/12/2005	 	 	 ____________________________________________________________________	 ___________
	 	 	 Vencidos	 	 	 Total	 Total	 	 	 _______________________
Classes	 até	90	dias	 (+)	90	dias	 A	vencer	 C.	prazo	 L.	prazo	 Total	 Total___________________________________ ___________ ___________ __________ _________ _________ _________ ___________
Residencial 49.769 13.996 73.119 136.884 - 136.884 122.263 
Industrial 9.709 17.091 19.724 46.524 - 46.524 46.569 
Comercial 10.751 4.540 20.794 36.085 - 36.085 30.115 
Rural 3.163 712 7.612 11.487 - 11.487 9.022 
Poder Público 957 1.282 8.503 10.742 - 10.742 9.404 
Iluminação Pública 1.387 4.663 8.623 14.673 - 14.673 12.469 
Serviço Público 1.873 72 6.100 8.045 - 8.045 5.981 
Parcelamentos de débitos 3.491 8.161 45.039 56.691 24.825 81.516 67.831 
Rendas não faturadas - - 247.768 247.768 - 247.768 203.960 
(-) Arrecadação em processo
 de classificação - - (1.006) (1.006) - (1.006) (5.306)   ___________ ___________ __________ _________ _________ _________ ___________
Total	de	consumidores
	 e	parcelamento	 81.100	 50.517	 436.276	 567.893	 24.825	 592.718	 502.308	
Câmara de Comercialização de Energia
 Elétrica - CCEE - Venda de energia - - 5.659 5.659 20.486 26.145 24.373 
TUSD Geradoras - - 2.008 2.008 - 2.008 598   ___________ ___________ __________ _________ _________ _________ ___________
Total	de	supridores	 -	 -	 7.667	 7.667	 20.486	 28.153	 24.971   ___________ ___________ __________ _________ _________ _________ ___________
Total	 81.100	 50.517	 443.943	 575.560	 45.311	 620.871	 527.279   ___________ ___________ __________ _________ _________ _________ ___________   ___________ ___________ __________ _________ _________ _________ ___________

Em 31 de dezembro de 2006, o montante de R$ 20.486, registrado no longo prazo referente a transações no âmbito da CCEE, contempla os seguintes 
valores: (i) R$ 16.969 referem-se a liminares interpostas junto à CCEE por agentes do setor, (ii) R$ 3.419 a acordos bilaterais em negociação e 
(iii) R$ 98 a outros parcelamentos. A Sociedade não espera incorrer em perdas com a realização destes valores. 

7.	PROVISÃO	PARA	CRÉDITOS	DE	LIQUIDAÇÃO	DUVIDOSA

A provisão para créditos de liquidação duvidosa apresenta a seguinte composição:

Tipos	de	créditos	 31/12/2006	 31/12/2005___________________________________ ____________ ____________
Residencial 15.387 13.296
Industrial 9.591 11.387
Comercial 4.594 4.044
Rural 539 440
Poder público (federal, estadual e municipal) 406 1.163
Iluminação pública 7.305 6.740
Parcelamentos prefeituras municipais 17.432 22.999
Parcelamento privado 7.033 2.157 ____________ ____________
Total	 62.287	 62.226 ____________ ____________ ____________ ____________

As principais movimentações no saldo da provisão ocorreram devido aos seguintes motivos: (i) inadimplência sobre o faturamento de clientes da classe 
residencial em função da intensificação do programa de combate a perdas de energia elétrica, que acarretou aumento do faturamento decorrente da 
identificação de procedimentos irregulares por parte dos clientes; (ii) negociação de débitos com clientes industriais; (iii) adimplemento nos acordos 
firmados com as Prefeituras Municipais do Estado de São Paulo; (iv) ações efetivas da Sociedade no combate à inadimplência.

A provisão para créditos de liquidação duvidosa está em conformidade com o Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica instituído 
pela Resolução ANEEL nº 444, de 26 de outubro de 2001. A Administração da Sociedade considera a provisão suficiente para cobertura de prováveis 
perdas com recebíveis.
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8.	CAUÇÃO	DE	FUNDOS	E	DEPÓSITOS	VINCULADOS

	 	 31/12/2006	 	 31/12/2005	 ____________________________	 _____________________________
	 Curto	prazo	 Longo	prazo	 Curto	prazo	 Longo	prazo ____________ _____________ ____________ _____________
Dívidas:   
  Eletrobrás (Luz para Todos) (i) 13.454   -  -  -
  BNDES (CVA)  -  -  912 -
  BNDES (Finem) (ii) 13.341   -  13.473   -
  Debêntures (iii) 18.488   -  24.833   -
  Garantia - Leilão Compra de Energia Elétrica 2.441   9.585   3.001   8.697 
Outros 632   -  483   - ____________ _____________ ____________ _____________
Total	 	48.356		 	9.585		 	42.702		 	8.697 ____________ _____________ ____________ _____________ ____________ _____________ ____________ _____________

A constituição da caução de fundos decorre de cláusulas contratuais das seguintes obrigações da Sociedade:
(i) Eletrobrás - Montante do contrato de financiamento relativo ao Programa Luz para Todos. O valor será liberado para a Elektro após comprovações dos 
investimentos já efetuados pela Sociedade.
(ii) BNDES (Finem) - Montante acumulado para assegurar pagamento da maior prestação mensal do financiamento.
(iii) Debêntures - Montante acumulado, em bases mensais, para cobrir o valor do próximo pagamento de juros vincendo.

9.	ACORDO	GERAL	DO	SETOR	ELÉTRICO

Em dezembro de 2001, foi concluído o Acordo Geral do Setor Elétrico, que instituiu o reajuste tarifário extraordinário de 2,9% nas tarifas de fornecimento 
de energia elétrica para os consumidores rurais e residenciais (exceto aqueles considerados como de “baixa renda”) e de 7,9% para os demais 
consumidores, como mecanismo para recomposição das perdas de receitas de distribuidores e geradores de energia elétrica decorrentes do Programa 
de Racionamento de Energia Elétrica, que ocorreu de 1º de junho de 2001 a 28 de fevereiro de 2002. Este reajuste é denominado Recomposição Tarifária 
Extraordinária (RTE).

A ANEEL, através da Resolução Normativa nº 1, de 12 de janeiro de 2004, entre outros assuntos, determinou o prazo máximo de permanência da RTE nas 
tarifas de fornecimento de energia elétrica da Elektro em 58 meses, contados a partir de 27 de dezembro de 2001, e excluiu deste prazo a Compensação 
de variações de itens da “parcela A”, cuja recuperação iniciou-se imediatamente após a recuperação das perdas decorrentes do racionamento, através 
de mecanismo similar ao da RTE.

Conforme o prazo estabelecido pela ANEEL, em novembro de 2006 encerraram-se os faturamentos inclusos de RTE contemplados para amortização 
da recuperação da perda de receita dos distribuidores e da energia livre a ser repassada aos geradores. Os valores procedentes das perdas de receita 
decorrentes do programa de racionamento foram totalmente amortizados e os saldos remanescentes de energia livre foram baixados contra resultados 
conforme orientação do Ofício ANEEL nº 2.396/2006 que trata do encerramento do exercício de 2006.

As perdas de receitas decorrentes do Programa de Racionamento de Energia Elétrica e os saldos de energia livre registrados na Sociedade são como 
segue:
	 	 	 	 	 Energia	livre	 Perdas	de	receita	 	 	 	 	 ___________________________	 ________________

	 Ativo	 Passivo	 Ativo ____________ ____________ ________________
Saldos	em	31	de	dezembro	de	2005	 48.455	 50.300	 32.615
Juros e atualização no exercício 19.967 19.292 16.128
Amortização no exercício (54.675) (46.668) (48.743)
Baixa (13.747) (13.747) - ____________ ____________ ________________
Saldos	em	31	de	dezembro	de	2006	 -	 9.177	 - ____________ ____________ ________________ ____________ ____________ ________________
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Nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2005, foi demonstrado na rubrica de Recuperação das perdas de receita decorrente do 
programa de racionamento o saldo de R$ 44.645, sendo que, desse saldo, o montante de R$ 12.030 foi reclassificado para a linha de “Outros créditos” 
no Ativo Circulante, pois trata-se de valores não faturados de RTE conforme liminar concedida para os consumidores da região de Presidente Prudente, 
impedindo a cobrança da RTE.

O montante de R$ 9.177, correspondente ao passivo de energia livre, refere-se a valores faturados dentro do prazo da RTE que estão pendentes 
de recebimento de consumidores e a valores não faturados referentes à liminar que abrange a região de Presidente Prudente. Assim que houver o 
recebimento desses valores, os mesmos serão repassados às geradoras, portanto a Sociedade, conservadoramente, manteve esse passivo.

10.	CONTA	DE	COMPENSAÇÃO	DE	VARIAÇÃO	DE	ITENS	DA	“PARCELA	A”	-	CVA

O mecanismo de compensação das variações ocorridas nos custos não-gerenciáveis, incorridos pelas concessionárias de distribuição de energia 
elétrica, está previsto no contrato de concessão de distribuição de energia elétrica e encontra-se em conformidade com a legislação aplicável. 
Estas variações são apuradas através da diferença entre os gastos não-gerenciáveis efetivamente incorridos e os gastos estimados no momento da 
apuração da tarifa nos reajustes tarifários anuais.
	 31/12/2006	 31/12/2005	 ___________________________________________________________	 ___________
	 	Parcela	A		 	 	 			 			 __________ __________________________
	 jan/01	a	 ago/05	a	 ago/06	a
	 out/01		 jul/06		 dez/06	 Total	 Total __________ __________ __________ __________ ___________
Custo da energia de Itaipu 36.791   29.768   22.442   89.001   72.930 
Transporte de energia - Itaipu  164   405   (330)  239   724 
Energia comprada  3.054   (35.163)  (20.988)  (53.097)  (62.810)
Encargos de conexão  717   -     -     717   717 
Encargos de serviço de sistema - ESS  -     5.786   2.738   8.524   57.656 
Programa de incentivos às fontes alternativas de
  energia elétrica - PROINFA   -     9.312   783   10.095   1.188 
Uso da rede básica  1.540   (22.804)  (2.893)  (24.157)  (9.499)
TUSD  -     -     -     -     1.269 
Saldo não compensado CVA - exercícios anteriores  -     11.095   -     11.095   5.581  __________ __________ __________ __________ ___________
Subtotal	diferido	de	energia	comprada	 	42.266		 	(1.601)	 	1.752		 	42.417		 	67.756	
Conta de consumo de combustível - CCC  12.332   18.211   3.075   33.618   28.278 
Conta de desenvolvimento energético - CDE  -     13.079   3.097   16.176   30.606 
Reserva global de reversão - RGR  (920)  -     -     (920)  (920)
Taxa de fiscalização ANEEL  782   -     -     782   782 
Correção pela Selic até a data da homologação   4.450   -     -     4.450   -    __________ __________ __________ __________ ___________
Total	das	variações	dos	itens	da	Parcela	A	e	CVA	 	58.910		 	29.689		 	7.924		 	96.523		 	126.502	
Total da correção pela Selic   83.214   (75)  144   83.283   116.877 __________ __________ __________ __________ ___________
Total	do	valor	principal	corrigido	 	142.124		 	29.614		 	8.068		 	179.806		 	243.379	
Amortização da Parcela A e CVA  (16.268)  (10.835)  -     (27.103)  (72.913)
 __________ __________ __________ __________ ___________
Total	 	125.856		 	18.779		 	8.068		 	152.703		 	170.466	 __________ __________ __________ __________ ___________ __________ __________ __________ __________ ___________

Ativo circulante  125.856   18.779   -     144.635   74.287 
Ativo não-circulante  -     -     8.068   8.068   96.179 
   __________ __________ __________ __________ ___________
Total	 	125.856		 	18.779		 	8.068		 	152.703		 	170.466	 __________ __________ __________ __________ ___________ __________ __________ __________ __________ ___________
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10.1.	Parcela	A
Em 29 de agosto de 2002, através da Resolução nº 482, a ANEEL homologou o valor da Parcela A, no montante de R$ 58.910, referente ao período de 
1º de janeiro de 2001 a 25 de outubro de 2001.

A amortização da Parcela A iniciou-se em novembro de 2006, sendo o seu término previsto para o final do exercício de 2007, através de mecanismo 
similar ao da RTE, em vigor desde 27 de dezembro de 2001.

O saldo homologado é atualizado mensalmente pela taxa Selic, conforme Resolução Normativa nº 90 de 25 de outubro de 2004 e Ofício Circular nº 
074/2006, da ANEEL.

10.2.	CVA
Através da Resolução Homologatória nº 371 de 22 de agosto de 2006, a ANEEL homologou os valores de CVA que compreendem o período de agosto 
de 2005 a julho de 2006. Os valores homologados estão sendo amortizados mensalmente e o seu saldo está sendo atualizado pela taxa Selic.

A CVA referente ao período de agosto de 2006 a dezembro de 2006 é apurada e contabilizada mensalmente pela Sociedade, e deverá ser fiscalizada e 
homologada pela ANEEL no próximo reajuste tarifário.

A variação na linha de encargos de serviços de sistema (ESS) deve-se, em parte, ao fato de que, até o reajuste tarifário de 2005, havia dois períodos com 
variações acumuladas a serem homologados (agosto de 2002 a julho de 2003 e agosto de 2004 a julho de 2005), pois a ESS é um encargo do antigo 
MAE, atual CCEE, e as transações desse órgão, relativas a esses períodos, estavam em negociação.

O saldo de CVA em 31 de dezembro de 2005 contempla os efeitos da Portaria Interministerial nº 116, de 4 de abril de 2003. Conforme definido por esta 
Portaria, as variações ocorridas entre agosto de 2002 e julho de 2003 foram repassadas aos consumidores em 24 meses somente a partir do reajuste 
anual de 27 de agosto de 2004. Em decorrência desse adiamento, através da Medida Provisória nº 127, de 4 de agosto de 2003, foi criado o Programa 
Emergencial e Excepcional de Apoio às Concessionárias de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica, que autorizou o BNDES a financiar 90% 
dos valores da CVA não repassados às tarifas nos reajustes tarifários das Concessionárias (vide nota 18).

11.	RECOMPOSIÇÃO	DE	PIS	E	COFINS

O montante de R$ 22.805 (R$ 37.166 em 31 de dezembro de 2005) registrado no curto prazo a título de recomposição de PIS e COFINS refere-se 
aos valores apurados em conseqüência da mudança do critério de tributação do PIS e da COFINS para não-cumulatividade, desde, respectivamente, 
dezembro de 2003 e fevereiro de 2004. Desde agosto de 2005, através da Resolução Homologatória nº 185 de 22 de agosto de 2005, a Sociedade 
cobra as alíquotas dos respectivos tributos efetivamente incorridas, diretamente na conta do consumidor. O direito à recomposição tarifária pelo aumento 
da carga tributária é assegurado pelo Contrato de Concessão e pela legislação aplicável.

Através da Resolução Homologatória nº 371, de 22 de agosto de 2006, a ANEEL homologou o valor de R$ 28.070 que foi transferido para o ativo 
circulante e vem sendo amortizado desde a última revisão tarifária com base no faturamento.

O saldo remanescente registrado no realizável a longo prazo no montante de R$ 3.176 continua pendente de homologação e aguardando conclusão 
da consulta da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) feita junto à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 
A consulta refere-se às diferenças de interpretação quanto à legitimidade dos reconhecimentos dos créditos de determinados custos, como a taxa de 
fiscalização, pesquisa e desenvolvimento e programa de eficiência energética, que são formadores da tarifa geradora da receita dos concessionários, 
sujeitas ao pagamento do PIS e COFINS, para fins de apuração de tais encargos.

A Administração da Elektro entende que o valor registrado no realizável a longo prazo, como recomposição de PIS e COFINS, será realizado integralmente, 
seja como ativo regulatório a ser recuperado com tarifas futuras ou pela compensação com tributos federais. Os valores registrados são corrigidos 
mensalmente pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M).
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A movimentação dos ativos de recomposição de PIS e COFINS é a seguinte:
	 Curto	prazo	 Longo	prazo ______________ ______________
Saldo	em	31	de	dezembro	de	2005	 37.166	 41.638
  Homologação 28.070 (28.070)
  Transferência 3.122 (3.122)
  Amortização pelo faturamento (45.553) -
  Reversão de provisão - (7.270) ______________ ______________
Saldo	em	31	de	dezembro	de	2006	 22.805	 3.176 ______________ ______________ ______________ ______________

12.	REPOSICIONAMENTO	TARIFÁRIO	

A ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 216, de 26 de agosto de 2004, revisou, de forma definitiva, o índice de reposicionamento tarifário 
de agosto de 2003 da Sociedade para 28,69%. Desde 27 de agosto de 2003, as tarifas estavam reajustadas em 20,25%, sendo que a diferença de 
8,44% foi diferida para ser aplicada de forma gradativa nos reajustes tarifários anuais entre agosto de 2004 e agosto de 2007, quando referido percentual 
estará plenamente incorporado às tarifas. O valor correspondente ao diferimento do reposicionamento tarifário está sendo provisionado em contrapartida 
à receita operacional desde 27 de agosto de 2003, cuja amortização vem ocorrendo através dos faturamentos de agosto de 2004 a agosto de 2007, 
conforme critérios definidos pela ANEEL.

	 	 Ativo
	 	 Circulante  ______________
Saldo	em	31	de	dezembro	de	2005	 172.154
 Ingresso de receita do reposicionamento tarifário 148.929
 Amortização do exercício (227.730)  ______________
Saldo	em	31	de	dezembro	de	2006	 93.353  ______________  ______________

A constituição deste ativo ocorre de forma e em períodos diferentes de sua realização através do faturamento, sendo devedor o efeito respectivo no 
resultado do exercício de 2006.

13.	TRIBUTOS	A	COMPENSAR

	 	 31/12/2006	 	 31/12/2005	 ____________________________	 _____________________________
	 Curto	prazo	 Longo	prazo	 Curto	prazo	 Longo	prazo ____________ _____________ ____________ _____________
Impostos e contribuições retidos na fonte 5.777 - 1.449 -
ICMS 13.663 22.456 9.409 15.987 ____________ _____________ ____________ _____________
Total	 19.440	 22.456	 10.858	 15.987 ____________ _____________ ____________ _____________ ____________ _____________ ____________ _____________

O ICMS refere-se, em grande parte, a créditos na compra de bens do ativo imobilizado, cuja compensação ocorre em 48 meses.

14.	CRÉDITOS	FISCAIS	DIFERIDOS	

	 	 31/12/2006	 	 	 31/12/2005	 ______________________________________	 ______________________________________
	 Curto	prazo	 Longo	prazo	 Total	 Curto	prazo	 Longo	prazo	 Total ___________ ____________ __________ ___________ ____________ __________
IR sobre prejuízos fiscais 46.063 92.722 138.785 40.183 154.252 194.435
CSLL sobre base negativa 16.583 33.380 49.963 14.806 56.839 71.645
Efeitos fiscais sobre diferenças temporárias - 75.019 75.019 12.093 46.423 58.516 ___________ ____________ __________ ___________ ____________ __________
	 62.646	 201.121	 263.767	 67.082	 257.514	 324.596
Benefício fiscal do ágio incorporado 20.627 188.699 209.326 17.737 209.326 227.063 ___________ ____________ __________ ___________ ____________ __________
Total	 83.273	 389.820	 473.093	 84.819	 466.840	 551.659 ___________ ____________ __________ ___________ ____________ __________ ___________ ____________ __________ ___________ ____________ __________
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Créditos	fiscais	diferidos
Os créditos fiscais diferidos são oriundos de diferenças temporárias, prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social acumulados e estão em 
conformidade com a Deliberação CVM 273/98 e Instrução CVM 371/02, inclusive quanto ao prazo de realização, que não ultrapassa dez anos. 
O reconhecimento desses créditos tem como base projeções de resultados tributáveis futuros da Sociedade, as quais foram aprovadas pelo Conselho 
de Administração em 16 de março de 2007.

Benefício	fiscal	do	ágio	incorporado
O benefício fiscal do ágio incorporado está registrado conforme determinado pela ANEEL e em consonância com as Instruções 319/99 e 349/01 da CVM 
aplicadas pela Sociedade em julho de 2005, com efeito retroativo a janeiro de 2005, sendo que os registros contábeis mantidos para fins societários e 
fiscais encontram-se em contas específicas de ágio incorporado e provisão, com as correspondentes amortização e reversão. A realização desse valor 
dar-se-á mediante percentuais oficializados em 23 de dezembro de 2003 pela ANEEL, definidos com base no prazo da concessão e na expectativa de 
recuperação indicada pelas projeções de resultado tributáveis apresentadas pela Sociedade ao órgão regulador naquela época. A parcela dos créditos 
fiscais diferidos decorrente do ágio incorporado, para ser aproveitada, deve aguardar a respectiva amortização. Em 2006, esta amortização foi de 4,63% 
(3,81% em 2005).

A expectativa de amortização dos créditos fiscais diferidos e do benefício fiscal do ágio incorporado é como segue:

Ano	 31/12/2006_______________ ______________
2007 83.273
2008 78.786
2009 73.300
2010 44.778
2011 15.461
2012 a 2016 60.864 
Após 2016 116.631 ______________
Total		 473.093 ______________ ______________

Os valores efetivos do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido a pagar e a recuperação dos respectivos saldos diferidos decorrem 
da apuração de resultados tributáveis, da expectativa de realização das diferenças temporárias e de diversas outras variáveis. Portanto, a estimativa de 
realização futura deste ativo não deve ser considerada como um indicativo de projeção de lucros futuros da Sociedade. Adicionalmente, estas projeções 
estão baseadas em uma série de premissas que podem apresentar variações em relação aos valores reais.

15.	INVESTIMENTOS

	 31/12/2006	 31/12/2005 ____________ ____________
Terrenos   4.264   4.264 
Edificações 88   98 
Terraco Investments Ltd.  -   3.636 
Outros  -   79 ____________ ____________
Total	 	4.352	 8.077 ____________ ____________ ____________ ____________

Do montante de R$ 4.264 registrados como terrenos, R$ 4.240 referem-se a propriedades rurais para uso futuro. Estas propriedades não estão 
vinculadas à concessão e estão cedidas em comodato, de forma a garantir a manutenção física e econômica dos bens.

Dissolução	da	Terraco	Investments	Ltd.	(TIL)
Em reunião do Conselho de Administração, realizada em 10 de agosto de 2005, foi aprovado o processo de desverticalização, que contempla, entre 
outras decisões, a dissolução da TIL.

A dissolução da TIL seguiu os procedimentos protocolares e legais estabelecidos pela legislação das Ilhas Cayman. O processo de dissolução foi 
concluído em 31 de março de 2006, com a repatriação de disponibilidades para a Elektro no montante de R$ 3.428.
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16.	IMOBILIZADO

	 	 	 	 Taxas	Anuais	 	 31/12/2006	 	 31/12/2005	 	 	 	 _____________________________________________	 ___________
	 	 	 	 Depreciação/	 	 Depreciação/	
	 	 	 	 Amortização	 Custo	 Amortização	 Líquido	 Líquido    ______________ ___________ ______________ ______________ ___________
Imobilizado	em	serviço	 	 2.466.286	 (1.099.351)	 1.366.935	 1.242.355     ___________ ______________ ______________ ___________
	 Distribuição	 	 2.423.463	 (1.082.279)	 1.341.184	 1.215.577     ___________ ______________ ______________ ___________
  Terrenos - 12.833 - 12.833 12.520
  Edificações, obras civis e benfeitorias 2,0 a 5,0% 47.305 (23.006) 24.299 22.466
  Máquinas e equipamentos 2,0 a 7,7% 2.318.975 (1.036.426) 1.282.549 1.165.702
  Veículos 20,0% 35.074 (18.067) 17.007 10.744
  Móveis e utensílios 10,0% 9.276 (4.780) 4.496 4.145
	 Administração	Central	 	 42.823	 (17.072)	 25.751	 26.778     ___________ ______________ ______________ ___________
  Terrenos - 223 - 223 223
  Edificações, obras civis e benfeitorias 2,0 a 5,0% 7.125 (1.360) 5.765 5.768
  Máquinas e equipamentos 2,0 a 7,7% 7.538 (3.078) 4.460 4.303
  Veículos 20,0% 9.174 (4.156) 5.018 6.399
  Móveis e utensílios 10,0% 18.763 (8.478) 10.285 10.085
	 Atividades	não	vinculadas	à	concessão	 	 146.954	 (58.827)	 88.127	 95.475     ___________ ______________ ______________ ___________
  Mais-valia do ativo imobilizado 5,0% 146.954 (58.827) 88.127 95.475
	 Imobilizado	em	curso	 	 149.247	 -	 149.247	 111.913     ___________ ______________ ______________ ___________
  Obras  104.390 - 104.390 75.736
  Almoxarifado  41.030 - 41.030 29.914
  Adiantamentos a fornecedores  158 - 158 3.571
  Materiais em reparo  3.669 - 3.669 2.692
	 Obrigações	especiais	(vide	nota	16.1)	 	 (310.468)	 -	 (310.468)	 (260.484)     ___________ ______________ ______________ ___________
Total	do	Imobilizado	 	 2.452.019	 (1.158.178)	 1.293.841	 1.189.259     ___________ ______________ ______________ ___________     ___________ ______________ ______________ ___________

16.1.	Obrigações	Especiais

	 31/12/2006	 31/12/2005 ____________ ____________
Participação da União  (21.186)  (3.465)
Participação do consumidor  (171.773) (155.826)
Doações e subvenções para investimentos  (115.935) (101.193)
Pesquisa e desenvolvimento   (1.574) - ____________ ____________
Total	 (310.468)	 (260.484) ____________ ____________ ____________ ____________

As obrigações especiais (contribuições dos consumidores) representam recursos pagos pelos consumidores e pela União à Sociedade, para cobertura 
dos custos de conexão à rede de distribuição de energia.

A principal variação ocorreu na linha de “Participação da União”, devido aos ingressos de recursos para o programa de eletrificação rural “Luz para Todos”, 
que atingiu 14.438 novas ligações no exercício de 2006.

A Elektro recebe doações e subvenções não vinculadas a qualquer retorno em favor dos repassadores desses recursos, que são destinadas a 
investimentos no serviço público de distribuição de energia elétrica.

Eventuais compensações das obrigações especiais dependem de determinações do poder concedente. Tendo em vista a natureza dessas obrigações, 
as mesmas não devem ser consideradas como exigibilidade para fins de cálculo de índices econômico-financeiros e, por este motivo, o saldo dessa 
conta está sendo apresentado como redutor do ativo imobilizado, em conformidade com o Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia 
Elétrica.



138

Em atendimento à Resolução Normativa ANEEL nº 219 de 11 de abril de 2006, a Sociedade transferiu para a conta de Obrigações especiais - pesquisa e 
desenvolvimento o montante de R$ 1.574, referente aos projetos de P&D imobilizados no exercício de 2006, sendo sua contabilização a débito da conta 
de Provisão programas de eficiência energética - pesquisa e desenvolvimento (vide nota 24).

17.	INTANGÍVEL	E	DIFERIDO
	 	 	 	 Taxas	Anuais	 	 31/12/2006	 	 31/12/2005	 	 	 	 _____________________________________________	 ___________
	 	 	 	 Depreciação/	 	 Depreciação/	
	 	 	 	 Amortização	 Custo	 Amortização	 Líquido	 Líquido    ______________ ___________ ______________ ______________ ___________
Intangível	 	 59.225	 (30.599)	 28.626	 27.477     ___________ ______________ ______________ ___________
 Vinculados à Distribuição 0 a 20,0% 21.071 (743) 20.328 20.239
 Vinculados à Administração Central 0 a 20,0% 31.969 (29.856) 2.113 3.432
 Desapropriações em curso  6.185 - 6.185 3.806
Diferido	 	 13.458	 (3.325)	 10.133	 12.304     ___________ ______________ ______________ ___________
 Outras despesas diferidas 20,0% 13.458 (3.325) 10.133 12.304

O ativo intangível é composto por direitos de uso relativos à servidão de passagem, softwares e licenças de softwares. As servidões de passagem não 
são amortizadas pois se referem a terrenos.

18.	EMPRÉSTIMOS	E	FINANCIAMENTOS

	 	 	 	 	 	 	Curto	prazo		 	 	 	Longo	prazo	 	 	 _____________________________________________________________________	 ______________________
	 	 	 	 31/12/2006	 	 	 31/12/2005	 	 31/12/2006	 31/12/2005	 	 	 _________________________________	 _________________________________	 ______________________
	 	 	 Principal	 Encargos	 Total	 Principal	 Encargos	 Total	 Principal	 Principal	 	 	 __________	 __________	 __________	 __________	 __________	 __________	 __________	 __________
Moeda	Nacional	
 BNDES 
  Finem I(*)  -     -     -     31.601   139   31.740   -      -   
  Finem II(*)   25.140   444   25.584   7.590   307   7.897   62.852   53.132 
  CVA(**)  -     -     -     20.665   175   20.840  -     -
 Eletrobrás  
  Luz no Campo  340   -     340   420   -     420   -      350 
  Reluz   2.372   -     2.372   7.114   -     7.114   -      2.372 
  Luz para Todos  1.326   -     1.326   72   -     72   28.656  4.626 
 	 	 	 __________	 __________	 __________	 __________	 __________	 __________	 __________	 __________
Total		 	29.178		 	444		 	29.622		 	67.462		 	621		 	68.083		 	91.508		 	60.480		 	 	 __________	 __________	 __________	 __________	 __________	 __________	 __________	 __________	 	 	 __________	 __________	 __________	 __________	 __________	 __________	 __________	 __________

(*)Repasses efetuados por instituições financeiras, agentes do BNDES.
(**)Programa Emergencial e Excepcional de Apoio às Concessionárias de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica do BNDES, relacionado 
à Portaria 116 da ANEEL (vide nota 10.2).
	 Vencimentos	do	principal	a	longo	prazo	 _______________________________________

Ano	 31/12/2006____________ ______________
2008 27.868
2009 28.159
2010 15.589
2011 3.018
2012 3.018 
Após 2012 13.856	 ______________
Total		 91.508	 ______________	 ______________
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Os encargos, garantias e condições gerais dos empréstimos e financiamentos são demonstrados a seguir:

	 	 	 	 Pagamento	de	 Pagamento	 Vencimento	 Vencimento
Tipo	 Garantias	 Condições	gerais	 encargos	 de	principal	 inicial	 final_____________	 _________________________________	 __________________	 __________________	 ____________	 ____________	 ____________
BNDES
 Finem I Vinculação das receitas provenientes TJLP + 4,35% a.a. Trimestral durante
  de venda de energia  a carência e mensal
    após esse período Mensal 15/12/2003 16/11/2006
 Finem II Vinculação das receitas provenientes TJLP + 6,00% a.a. Trimestral durante
  de venda de energia e aplicação  a carência e mensal
  financeira caucionada  após esse período Mensal 17/07/2006 15/06/2010
 CVA     Caução de depósitos provenientes
  de venda de energia SELIC + 1,0% a.a. Mensal Mensal 15/10/2004 15/03/2006
Eletrobrás		 	
 Luz no Campo Carta de Fiança RGR + 5,0% a.a. (**) Mensal Mensal 30/11/2002 30/10/2007
 Reluz  Carta de Fiança RGR + 5,0% a.a. (**) Mensal Mensal 30/05/2004 30/04/2007
 Luz para Todos(*) Carta de Fiança RGR + 5,0% a.a. (**) Mensal Mensal 30/11/2006  30/10/2016
      a 30/06/2008 a 30/05/2018
(*)O projeto Luz para Todos está relacionado a quatro contratos de financiamento.
(**)Reserva global de reversão - RGR é indexada à variação da UFIR, que tem se mantido constante desde o início dos contratos.

Condições	Restritivas	Financeiras	(covenants): O contrato de financiamento “Finem II” contém cláusulas restritivas no que diz respeito a obrigações 
especiais assumidas em contrato pela Sociedade, que requerem, conforme cláusula II, alínea 2.13.15, o cumprimento de determinados índices financeiros, 
a partir de dezembro de 2005 conforme segue: (i) Dívida líquida/EBITDA menor ou igual a 2,5; (ii) Dívida líquida/Patrimônio líquido menor ou igual a 0,8%; 
(iii) EBITDA/Despesa financeira líquida maior ou igual a 3,0, exceto em 2005, que deverá ser igual ou maior a 2,5. Todas as condições restritivas foram 
atendidas.

19.	 DEBÊNTURES	

	 	 	Curto	prazo		 	 Longo	prazo	 ____________________________	 ____________________________
	 31/12/2006	 31/12/2005	 31/12/2006	 31/12/2005 ____________ _____________ ____________ _____________
	 Encargos	 Encargos	 Principal	 Principal ____________ _____________ ____________ _____________
2ª	Emissão	-	01/09/2005
  1ª Série  14.098 13.925 391.157 376.724
  2ª Série  8.815 11.937 187.500 187.500 
  3ª Série  8.815 11.937 187.500 187.500 ____________ _____________ ____________ _____________
Total	 31.728	 37.799	 766.157	 751.724 ____________ _____________ ____________ _____________ ____________ _____________ ____________ _____________

Características gerais da 2ª emissão de debêntures da Sociedade:
Tipo: simples, nominativas escriturais, não conversíveis em ações.
Espécie: quirografária com garantia adicional de cessão fiduciária de direitos creditórios da Sociedade.
Valor: R$ 750 milhões.
Valor Nominal: R$ 10.000,00 por debênture.
Séries: 3 (três), com as seguintes características:

	 	 	 	 Amortização	do	principal
Séries	 Qtde.	 Remuneração	 Pagamento	dos	juros	 para	as	três	séries__________	 ________	 ____________________	 ___________________________________	 _________________________________
 1ª Série   37.500 IGP-M + 11,80% a.a. anual a partir de 1º de setembro de 2006 33,33% em 1º de setembro de 2009
 2ª Série   18.750 CDI + 1,65% a.a. semestral a partir de 1º março de 2006 33,33% em 1º de setembro de 2010
 3ª Série   18.750 CDI + 1,65% a.a. semestral a partir de 1º março de 2006 33,34% em 1º de setembro de 2011__________	 ________	 ____________________	 ___________________________________	 _________________________________
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Garantia	Adicional:		Contrato de Cessão Fiduciária, celebrado entre a Elektro, o Agente Fiduciário e o Banco Itaú S.A., na qualidade de Banco Mandatário, 
em observância ao disposto no artigo 66-B da Lei nº 4.728/65, com a nova redação dada pelo artigo 55 da Lei nº 10.931/04.

Condições	Restritivas	Financeiras	(covenants): A 2ª emissão de debêntures contém cláusulas restritivas no que diz respeito ao seu vencimento 
antecipado, que requerem o cumprimento de determinados índices financeiros, conforme Cláusula 8.1, alíneas (n), (o), (p), (q) e (r) da escritura de 
emissão, as quais são resumidas como segue:

(n)	manter distribuição de dividendos e pagamento de juros sobre capital próprio inferior ou igual a 110% do lucro líquido ajustado após dedução da 
reserva legal de 5%;

(o) manter índice inferior ou igual a 0,80 na relação entre o endividamento financeiro líquido e o patrimônio líquido, por prazo igual ou superior a 12 
meses;

(p)	manter índice inferior ou igual a 2,5 na relação entre o endividamento financeiro líquido e o EBITDA, por prazo igual ou superior a 12 meses;

(q)	manter índice inferior ou igual a 0,30 na relação entre o endividamento financeiro de curto prazo e o endividamento financeiro total, por prazo igual ou 
superior a 12 meses;

(r) manter índice superior ou igual a 2,5 para o exercício de 2005, e superior ou igual a 3,0, para os demais exercícios, na relação entre o EBITDA e as 
despesas financeiras líquidas, por prazo igual ou superior a 12 meses.

A tabela a seguir apresenta os valores destes indicadores, ao final do exercício de 2006, demonstrando o cumprimento de todas as condições 
restritivas:
________________	 _________________________________________________	 _____________________	 ________________________
Cláusula	VIII	 	 Condição	exigida	na
Itens	 Indicadores	Financeiros	 Escritura	de	Emissão	 Apurado	em	31/12/2006________________	 _________________________________________________	 _____________________	 ________________________
(n) Pagamento de dividendos sobre o lucro líquido ajustado  <= 110% 100%
(o) Dívida líquida/Patrimônio líquido <= 0,80  0,37 
(p) Dívida líquida/EBITDA <= 2,5  0,44 
(q) Dívida de curto prazo/Dívida total <= 0,30  0,08 
(r) EBITDA/Despesas financeiras líquidas  >= 3,0  471,83________________	 _________________________________________________	 _____________________	 ________________________

De acordo com a escritura da 2a emissão de debêntures da Sociedade, o “EBITDA” é definido como segue:

Representado pelo somatório do resultado antes de deduzidos: (i) o imposto de renda e contribuição social; (ii) a depreciação e as amortizações, inclusive 
a amortização do ágio pago na aquisição da Elektro; (iii) as despesas financeiras deduzidas das receitas financeiras; (iv) os resultados de participações 
societárias; e (v) o resultado não-operacional.

A íntegra dos termos e das condições da distribuição pública da segunda emissão de debêntures está disponível no website da Elektro: 
www.elektro.com.br.

20.	DÍVIDAS	COM	PESSOAS	LIGADAS	
	 	 31/12/2006	 	 31/12/2005	 ____________________________	 _____________________________

	 	 Curto	prazo	 Longo	prazo	 Curto	prazo	 Longo	prazo  ____________ _____________ ____________ _____________
ETB	-	Energia	Total	do	Brasil	Ltda.
 Principal 41.205 - - 39.684 
 Encargos 7.629 - 88 7.572  ____________ _____________ ____________ _____________
Total	 48.834	 -	 88	 47.256  ____________ _____________ ____________ _____________  ____________ _____________ ____________ _____________

	 		
A dívida com a ETB é corrigida pelo IGP-M acrescido de juros de 10% ao ano. O vencimento total da dívida será em dezembro de 2007.
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21.	FORNECEDORES	E	SUPRIDORES	DE	ENERGIA	ELÉTRICA

		 	 	 31/12/2006	 31/12/2005    ____________ ____________
	Supridores	de	energia	elétrica	 			
		 Moeda	nacional	 99.322	 111.468    ____________ ____________
   Supridores 97.629 103.932 
   PIS e COFINS supridores - 5.605 
   Encargos de serviço de sistema - ESS 1.693 1.931 
		 Moeda	estrangeira	 51.278	 45.742    ____________ ____________
   Supridores - Itaipu 51.576 44.154 
   Variação cambial - Itaipu (298) 1.588    ____________ ____________
	Total	supridores	de	energia	elétrica	 150.600	 157.210    ____________ ____________    ____________ ____________
	Fornecedores
		 Moeda	nacional	 49.436	 36.901    ____________ ____________
   Materiais e serviços  49.436 36.901    ____________ ____________
	Total	 200.036	 194.111    ____________ ____________    ____________ ____________

22.	TRIBUTOS	A	RECOLHER

	 31/12/2006	 31/12/2005 ____________ ____________
Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços - ICMS 77.853 71.352 
Imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido  12.861 14.800 
Contribuição financiamento da seguridade social - COFINS 15.716 16.182 
Programa de integração social - PIS  3.412 3.520 
Imposto de renda retido na fonte - IRRF 1.131 838 
Impostos incidentes sobre ativos regulatórios(*):
  COFINS 7.095 13.084 
  PIS/PASEP 1.540 2.841 
  Imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido 28.804 53.118 
ISS a recolher  8 17 ____________ ____________
Total	 148.420	 175.752 ____________ ____________ ____________ ____________

(*)Os impostos incidentes sobre ativos regulatórios referem-se ao reposicionamento tarifário de 2003 (nota 12).

23.	ENCARGOS	DO	CONSUMIDOR

		 31/12/2006	 31/12/2005  ____________ ____________
Quota para a reserva global de reversão - RGR 1.844 1.779 
Quota para a conta de consumo de combustível - CCC 21.090 641 
Quota para a conta de desenvolvimento energético - CDE 8.464 6.780 
Encargos de capacidade emergencial 302 2.561  ____________ ____________
Total	 31.700	 11.761  ____________ ____________  ____________ ____________

No início de cada exercício, a ANEEL define, através de Resolução Normativa, o valor anual de CCC para cada concessionária. Esse valor é mensalmente 
apropriado ao resultado através de despachos mensais emitidos pelo órgão regulador, e que determinam o valor de cada mês a ser pago no mês 
seguinte.
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24.	PROVISÃO	DO	PROGRAMA	DE	EFICIÊNCIA	ENERGÉTICA

O contrato de concessão estabelece a obrigação em aplicar anualmente o montante de 1% da receita operacional líquida da Sociedade em ações que 
tenham por objetivo o combate ao desperdício de energia elétrica e o desenvolvimento tecnológico do setor elétrico. Este montante engloba os valores a 
serem recolhidos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT e para a Empresa de Pesquisa Energética - EPE.  

A movimentação da obrigação da Sociedade com estes programas é como segue: 

Período	de	faturamento	 	Ciclo	de	realização	 31/12/2005	 Ingresso	 Atualização	 Realização	 31/12/2006______________________ __________________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________
out/03 a set/04 2004/2005 20.379 - 2.669 (8.332) 14.716
out/04 a set/05 2005/2006 26.270 - 1.909 (7.016) 21.163
out/05 a set/06 2006/2007 7.414 19.190 2.519 - 29.123
out/06 a dez/06 2007/2008 - 6.506 65 - 6.571  ___________ ___________ ___________ ___________ ___________
Total	provisionado	 	 54.063		 25.696		 7.162		 (15.348)	 71.573	  ___________ ___________ ___________ ___________ ___________  ___________ ___________ ___________ ___________ ___________

A atualização das parcelas referentes aos Programas de Eficientização e Pesquisa e Desenvolvimento são efetuadas pela taxa Selic, de acordo com as 
Resoluções Normativas ANEEL nº 176, de 28 de novembro de 2005, e nº 219, de 11 de abril de 2006, respectivamente.

Do montante de R$ 15.348 realizado no exercício de 2006, R$ 13.774 representam os pagamentos de custos com os referidos programas no período, 
e R$ 1.574 referem-se a projetos de P&D que geraram ativos imobilizados no período, sendo sua contabilização a crédito de Obrigações Especiais - 
Pesquisa e Desenvolvimento, conforme estabelecido na Resolução Normativa nº 219, de 11 de abril de 2006 (vide nota 16.1).

25.	PROVISÕES	E	CONTINGÊNCIAS	PASSIVAS

25.1.	Provisão	para	ações	judiciais,	líquidas
Periodicamente, a Administração da Sociedade revisa os questionamentos judiciais em conjunto com seus assessores legais e identifica a necessidade 
de adequação das provisões respectivas.

As provisões registradas, deduzidas dos depósitos judiciais correspondentes, refletem as perdas futuras prováveis com tais questionamentos e apresentam 
os seguintes saldos e movimentações:
	 	 	 	 	 	 	 Ingresso
Provisões	 	 31/12/2005	 e	atualização	 Reversão	 Liquidação	 31/12/2006_______________________________________ ____________ ______________ ____________ _____________ ____________
Cíveis  12.811 1.612 (3.876) (384) 10.163 
Trabalhistas  11.441 1.595 (6.862) - 6.174 
Regulatórias  12.084 757 (6.532) - 6.309 
Reajuste tarifário 5.624 - - - 5.624 
Desapropriações e servidões 2.918 3.829 (1.877) - 4.870 
Tributárias:
 - COFINS  63.561 5.666 - - 69.227 
 - PIS   12.331 1.072 - - 13.403 
 - ICMS - Demanda 32.416 2.970 - - 35.386 
 - Outras  3.227 2.393 (1.131) (2.096) 2.393      ____________ ______________ ____________ _____________ ____________
Total	das	provisões	 156.413	 19.894	 (20.278)	 (2.480)	 153.549	
(-) Depósitos judiciais (30.766) (3.616) - - (34.382)      ____________ ______________ ____________ _____________ ____________
Total	das	provisões	líquidas	 125.647	 16.278	 (20.278)	 (2.480)	 119.167      ____________ ______________ ____________ _____________ ____________      ____________ ______________ ____________ _____________ ____________

Para o encerramento do exercício de 2006, a Sociedade passou a apresentar essas provisões no exigível a longo prazo, devido ao prazo incerto e 
geralmente longo de realização das mesmas, e reclassificou o saldo de 31 de dezembro de 2005 para fins de comparabilidade.

Ao longo do exercício de 2006, a Sociedade efetuou uma revisão dos riscos de perda de todos os processos provisionados e efetuou uma reversão de 
R$ 20.278.
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A seguir está a descrição das principais contingências provisionadas:

Cíveis,	trabalhistas	e	regulatórias	
Provisões para fazer frente, principalmente, à cobertura de ações indenizatórias cíveis envolvendo diversos objetos processuais, trabalhistas envolvendo 
ações relativas a diferenças salariais, horas extras e outros, e regulatórias que estão diretamente relacionadas à ANEEL.

Reajuste	tarifário
Refere-se às provisões das ações contra reajustes de tarifas de fornecimento de energia elétrica ocorridos durante períodos de congelamento de preços 
em 1986 para consumidores industriais.

PIS	e	COFINS	-	Ampliação	da	base	de	cálculo
Refere-se ao questionamento do direito de recolher o PIS e a COFINS nos termos previstos pela Lei Complementar nº 70/91, considerando a incidência 
somente sobre o faturamento, excetuando-se as receitas financeiras de qualquer natureza.

Tendo em vista que a ação da Elektro não foi julgada em última instância, a Sociedade mantém provisão de 100% dos valores em discussão, sendo 
que, em 29 de outubro de 2004, foi efetuado depósito judicial no valor de R$ 24.906, cujo valor atualizado em 31 de dezembro de 2006 totalizava 
R$ 33.481.

ICMS	-	Demanda
Refere-se à discussão sobre a definição da base de cálculo do ICMS sobre o fornecimento de energia nos termos dos contratos firmados pela Sociedade 
com seus clientes do Grupo A, através dos quais se garante a disponibilidade para o fornecimento de certo volume de demanda, ainda que o nível 
contratado não venha a ser efetivamente fornecido (demanda contratada x demanda medida).

Em 6 de dezembro de 2004, a Elektro recebeu Auto de Infração referente ao período de julho de 1998 a abril de 2004. O valor contabilizado, em 31 de 
dezembro de 2006, é de R$ 35.386, sendo R$ 19.939 referentes ao principal e R$ 15.447 referentes à variação monetária.

A Sociedade protocolou Recurso Administrativo na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, em 11 de janeiro de 2005, contestando os termos 
da referida autuação.

25.2.	Contingências	passivas	com	avaliação	de	risco	possível
A Sociedade discute questões de diversas naturezas que, com base na avaliação dos assessores jurídicos e da Administração, são consideradas de 
risco de perda possível e que, portanto, não são provisionadas. Os valores estimados para essas contingências são de R$ 51.122 para previdenciárias, 
R$ 17.412 para cíveis, R$ 12.230 para trabalhistas e R$ 9 para tributárias.

Com relação às questões previdenciárias, a Sociedade recebeu Notificações e Autos de infração, lavrados em 29 de dezembro de 2006 pelo Instituto 
Nacional de Seguridade Social (INSS), exigindo contribuições previdenciárias de períodos entre junho de 1998 a junho de 2006 sobre diversas verbas 
trabalhistas, em especial participações nos lucros e resultados da Sociedade.

26.	DEVOLUÇÃO	BAIXA	RENDA	-	MODICIDADE	TARIFÁRIA

A aplicação dos critérios de classificação dos consumidores baixa renda estabelecidos pela Resolução ANEEL nº 485, de 29 de agosto de 2002, implicou 
em aumento de receita para a concessionária que, após apuração e homologação pela ANEEL, será oferecido à modicidade tarifária, por ocasião dos 
reajustes e/ou revisões tarifárias subseqüentes.

Em 22 de agosto de 2006, através da Resolução Homologatória nº 371, a ANEEL aprovou a compensação tarifária no montante de R$ 50.011, que está 
registrado no passivo circulante e vem sendo amortizado desde a última revisão tarifária com base no faturamento.

O montante de R$ 52.593, registrado no exigível a longo prazo em 31 de dezembro de 2006, será repassado como benefício aos consumidores nos 
próximos reajustes e/ou revisões tarifárias e encontra-se pendente de homologação da ANEEL.
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A movimentação dos passivos de baixa renda é a seguinte:
	 	 Curto	prazo	 Longo	prazo  ______________ ______________
Saldo	em	31	de	dezembro	de	2005	 	16.594	 34.457	
 Ingresso pelo faturamento  - 57.086 
 Homologação  50.011 (50.011)
 Amortização do exercício  (30.129) -   
 Atualização  - 11.061  ______________ ______________
Saldo	em	31	de	dezembro	de	2006	 	36.476	 52.593  ______________ ______________  ______________ ______________

27.	PATRIMÔNIO	LÍQUIDO

27.1.	Capital	social
O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2006, no montante de R$ 952.492, tem a seguinte composição acionária:

Composição	Acionária	em	31/12/2006______________________________________________________________________________________________________________________
Acionista	 	 Ordinárias	 Preferenciais	 Total________________________________________________________ _________________ _________________ _________________
Prisma Energy Investimentos Energéticos Ltda. 13.158.443.300 - 13.158.443.300 
EPC - Empresa Paranaense Comercializadora Ltda. 118.620.960.790 - 118.620.960.790 
ETB - Energia Total do Brasil Ltda. 51.929.213.903 69.070.428.612 120.999.642.515 
Prisma Energy Brazil Finance Ltd. - 133.488.764.045 133.488.764.045 
Demais acionistas 53.326.625 1.197.393.642 1.250.720.267 
Ações em tesouraria - 13.777 13.777      _________________ _________________ _________________
Total		 	 183.761.944.618	 203.756.600.076	 387.518.544.694      _________________ _________________ _________________      _________________ _________________ _________________

A Ashmore Energy International é a controladora indireta da Sociedade, com 99,68% de participação no capital total.

27.2.	Ações	em	tesouraria
As 13.777 ações preferenciais que estão em tesouraria, contabilizadas pelo valor de R$ 49,60, com valor de mercado em 31 de dezembro de 2006 no 
montante de R$ 146,04, referem-se às ações que pertenciam aos acionistas da Elektro que exerceram o direito de dissidência, concedido durante o 
período de 4 de novembro de 2005 a 3 de dezembro de 2005, por ocasião da cisão parcial da Sociedade, no contexto do processo de desverticalização 
e criação da Elektro Geração S.A., conforme art. 137 da Lei nº 6.404/76.

27.3.	Reservas	de	capital
O valor registrado de R$ 50.539 tem a seguinte composição: (i) capitalização efetuada em julho de 2005 do valor do contas a pagar a acionistas, referente 
ao desdobramento do resgate de ações emitidas pela Sociedade no valor de R$ 240.764; (ii) capitalização de dívida com pessoas ligadas, no valor de 
R$ 276.495, devido ao processo de reestruturação financeira efetuado ao longo do segundo semestre de 2005; (iii) aplicação em incentivos fiscais no 
valor de R$ 2.353; e (iv) dedução, através da constituição de provisão, no valor de R$ 469.073, conforme as Instruções CVM nº 319/99 e nº 349/01, 
sobre a parcela do ágio incorporado (vide nota 14).

27.4.	Reservas	de	lucro
É composta pela reserva legal no valor de R$ 57.121, constituída pela destinação de 5% do valor dos lucros líquidos dos exercícios, conforme o artigo 
193 da Lei nº 6.404/76.

27.5.	Destinação	do	Lucro	Líquido	do	Exercício

Lucro líquido do exercício 501.687
Reserva Legal  (25.084) ______________
Lucro	líquido	ajustado	 476.603
Dividendos propostos (476.603) ______________
Saldo	 - ______________ ______________
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É previsto no Estatuto Social que as ações ordinárias e preferenciais, sem valor nominal, têm direitos a dividendos mínimos obrigatórios de 25% do lucro 
líquido ajustado, nos termos do inciso I, do art. 202 da Lei nº 6.404/76.

As ações preferenciais não possuem direito a voto, mas têm prioridade no reembolso do capital e direito de receber dividendos no mínimo 10% maiores 
do que os atribuídos às ações ordinárias. 

Os dividendos propostos pela Administração, registrados nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2006, e a serem submetidos à 
aprovação em Assembléia de acionistas, têm a seguinte composição:

	 Ações	 Dividendos	Propostos___________________________________	 _______________________________________________
Tipo	 Quantidade	 R$	mil	 R$	por	lote	de	mil	ações______________ _________________ _________________ __________________________
Preferenciais 203.756.600.076 261.887 1,285292601 
Ordinárias 183.761.944.618 214.716 1,168447819 _________________ _________________
Total	 	387.518.544.694	 476.603 _________________ _________________ _________________ _________________

28.	RECEITAS	OPERACIONAIS

	 	 	 	 	 31/12/2006	 	 	 31/12/2005	 	 	 	 	 ________________________________________	 ________________________________________
	 	 	 	 	 Nº(*)	 	 	 Nº(*)	
	 	 	 	 	 consumidores	 MWh(*)	 R$	mil	 consumidores	 MWh(*)	 R$	mil     _______________ ___________ ___________ _______________ ___________ ___________
Fornecimento	para	consumidores	 1.954.207	 9.561.395	 3.347.349	 1.904.443	 9.300.168	 3.016.808     _______________ ___________ ___________ _______________ ___________ ___________
 Residencial 1.674.743 3.060.324 1.345.921 1.637.410 2.961.826 1.227.853 
 Industrial 21.475 3.347.538 968.567 21.623 3.287.708 863.119 
 Comercial 131.522 1.379.232 557.864 129.531 1.307.750 493.417 
 Rural 107.035 770.284 174.268 97.112 742.251 157.714 
 Poder Público 15.110 249.942 100.157 14.634 230.358 85.605 
 Iluminação Pública 1.969 385.603 94.692 1.857 363.512 84.804 
 Serviço Público 2.353 368.472 105.880 2.276 406.763 104.296 
Outras	receitas	 -	 306.277	 279.045	 -	 154.377	 363.120     _______________ ___________ ___________ _______________ ___________ ___________
 CCEE - 306.277 28.716 - 154.377 5.076 
 Receita do reposicionamento
  tarifário (vide nota 12) - - (78.801) - - 15.676 
 Encargo de capacidade
  emergencial - - 1.537 - - 58.532 
 Receita de uso do sistema
  de distribuição - - 287.433 - - 233.295 
 Outras receitas - - 40.160 - - 50.541     _______________ ___________ ___________ _______________ ___________ ___________
Total	 1.954.207	 9.867.672	 3.626.394	 1.904.443	 9.454.545	 3.379.928     _______________ ___________ ___________ _______________ ___________ ___________     _______________ ___________ ___________ _______________ ___________ ___________

(*)Informações não auditadas pelos auditores independentes.

Através da Resolução Normativa nº 204, de 22 de dezembro de 2005, a ANEEL estabeleceu o encerramento da cobrança do encargo de capacidade 
emergencial.
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29.	ENERGIA	COMPRADA	PARA	REVENDA
	 MWh(*)	 R$	mil	 	 ____________________________	 ____________________________
	 31/12/2006	 31/12/2005	 31/12/2006	 31/12/2005	 ____________ _____________ ____________ _____________
Supridores	de	Energia
 CESP Companhia Energética de São Paulo - 1.467.800 - 113.621 
 Cia. de Geração de Energia Elétrica Tietê - 498.764 - 36.024 
 Duke Energy International Geração Paranapanema S.A. - 387.660 - 27.884 
 Itaipu Binacional(**) 3.147.054 3.159.427 270.604 276.650 
 Contratos bilaterais 220.383 495.467 24.952 58.820 
 Contrato de compra de energia no ambiente regulado - CCEAR 7.655.009 4.626.888 481.862 266.071 
 Uso do transporte de energia - - 16.682 12.065 
 PROINFA 44.556 - 6.866 -   
 Outras 57.246 4.770 1.813 2.178  ____________ _____________ ____________ _____________
	 11.124.248	 10.640.776	 802.779	 793.313
 ONS - uso da rede básica - - 266.722 242.773 
 CTEEP - Encargos de conexão - - 22.402 20.904 
 Encargos de serviços do sistema - ESS - - 6.154 6.711 
 Constituição de CVA - - 16.304 31.844 
 Amortização CVA - - 256 26.576 ____________ _____________ ____________ _____________
Total	 11.124.248	 10.640.776	 1.114.617	 1.122.121 ____________ _____________ ____________ _____________ ____________ _____________ ____________ _____________

(*)Informações não auditadas pelos auditores independentes.
(**)Contrato de repasse de energia e tarifa de transporte.

Em 2006, o volume de energia elétrica referente aos contratos iniciais foi totalmente substituído por contratos de compra de energia no ambiente regulado 
(CCEAR), advindos dos leilões de energia realizados pelo Governo Federal.

A redução da constituição de CVA ocorreu, principalmente, pela mudança nas tarifas médias devido aos novos contratos de compra de energia,
e mudança no critério de cálculo dos valores de transporte de energia, conforme estabelecido pela ANEEL. Com relação à amortização da CVA, em 2005 
foram amortizados dois ciclos de variações (agosto de 2002 a julho de 2003 e agosto de 2004 a julho 2005). Em 2006, houve a amortização de apenas 
um ciclo (agosto de 2005 a julho de 2006).

30.	GASTOS	COM	PESSOAL

	 31/12/2006	 31/12/2005 ____________ ____________
Remunerações 114.937 98.840 
Encargos sociais 41.730 36.344 
Auxílio-alimentação 9.834 8.182 
Assistência médica e outros benefícios 6.339 6.974 
Ajuste cálculo atuarial deliberação CVM nº 371/01 (1.019) (197)
Indenização trabalhista 1.999 1.129 
Previdência privada 4.948 8.862 
Outros 21.889 18.358 
(-) Transferências para imobilização em curso (36.992) (30.688) ____________ ____________
Total	 163.665	 147.804 ____________ ____________ ____________ ____________
Custo da operação 125.738 111.785 
Despesas com vendas 3.450 2.982 
Despesas gerais administrativas 34.477 33.037 ____________ ____________
Total	 163.665	 147.804 ____________ ____________ ____________ ____________
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31.	GASTOS	COM	MATERIAIS
 

	 31/12/2006	 31/12/2005 ____________ ____________
Materiais e equipamentos  139.062 101.698 
(-) Transferências para imobilização em curso  (113.785) (79.713) ____________ ____________
Total	 25.277	 21.985 ____________ ____________ ____________ ____________
Custo da operação 23.808 20.244 
Despesas com vendas 59 148 
Despesas gerais administrativas 1.410 1.593 ____________ ____________
Total	 25.277	 21.985 ____________ ____________ ____________ ____________

32.	GASTOS	COM	SERVIÇOS	DE	TERCEIROS
 

	 31/12/2006	 31/12/2005 ____________ ____________
Serviços de terceiros  199.131 153.966 
(-) Transferências para imobilização em curso  (99.700) (67.520) ____________ ____________
Total	 99.431	 86.446 ____________ ____________ ____________ ____________
Custo da operação 69.768 60.381 
Despesas com vendas 8.012 6.788 
Despesas gerais administrativas 21.651 19.277 ____________ ____________
Total	 99.431	 86.446 ____________ ____________ ____________ ____________

33.	OUTRAS	DESPESAS	OPERACIONAIS

	 31/12/2006	 31/12/2005 ____________ ____________
Despesas com arrecadação bancária 15.547 15.200 
Taxa de fiscalização ANEEL 7.360 5.522 
Seguros 1.805 2.039 
Aluguéis 7.685 7.373 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa  22.120 37.451 
Taxas e contribuições  1.862 2.190 
Despesas com viagens  6.235 5.516 
Propaganda e publicidade  12.897 15.741 
Telefonia e telecomunicações 14.152 13.495 
Software 9.013 5.945 
Provisão programas de eficiência energética (vide nota 24) 17.668 27.403 
Provisões cíveis, trabalhistas e outras  (vide nota 25) (7.487) 21.616 
Diversas 8.551 13.278 ____________ ____________
Total	 117.408	 172.769 ____________ ____________ ____________ ____________
Custo da operação 49.513 73.456 
Outras despesas operacionais 67.895 99.313 ____________ ____________
Total	 117.408	 172.769 ____________ ____________ ____________ ____________
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34.	RESULTADO	FINANCEIRO
	

	 	 	 31/12/2006	 31/12/2005   ____________ ____________
Receitas	financeiras	 112.970	 108.392	 	 	 ____________ ____________
 Aplicações financeiras 61.631 53.655 
 Encargos sobre conta de energia elétrica em atraso 41.886 34.795 
 Outras receitas 9.453 19.942 
Despesas	financeiras	 (152.454)	 (238.065)   ____________ ____________
 CPMF (18.326) (23.146)
 Juros sobre empréstimos com terceiros (14.145) (60.808)
 Juros sobre debêntures (106.474) (38.788)
 Juros sobre empréstimos com pessoas ligadas (4.051) (92.636)
 Outras despesas (9.458) (22.687)
Variação	cambial	e	monetária,	líquidas	 12.521	 139.268   ____________ ____________
 Receitas de variação monetária 73.204 69.689   ____________ ____________
  Recuperação das perdas de receita decorrentes do racionamento 17.846 12.007 
  Conta de compensação de variação de itens da parcela A - CVA 21.826 35.309 
  Energia livre 25.644 11.885 
  Outras 7.888 10.488 
 Receitas de variação cambial 8.664 231.776   ____________ ____________
  Principal - 175.182 
  Juros - 48.748 
  Energia comprada 8.659 7.845 
  Aplicação financeira - hedge 5 1 
 Despesas de variação monetária (57.651) (30.459)   ____________ ____________
  Principal - terceiros (1.903) (3.204)
  Principal - pessoas ligadas (1.782) (1.347)
  Energia livre (22.524) (11.857)
  Eficiência energética (7.162) -   
ICMS - Demanda (2.970) (3.559)
  Outras (21.310) (10.492)
 Despesas de variação cambial (11.696) (131.738)   ____________ ____________
  Principal - (41.249)
  Juros - (12.475)
  Energia comprada (11.654) (10.017)
  Aplicações financeiras (42) (67.997)   ____________ ____________
Resultado	financeiro	 (26.963)	 9.595   ____________ ____________   ____________ ____________

35.	RESULTADO	NÃO-OPERACIONAL

	 31/12/2006	 31/12/2005 ____________ ____________
Receitas	 3.312	 7.757 ____________ ____________
Ganho na alienação de imóveis  2.980 3.302 
Outras  332 4.455 
Despesas	 (17.879)	 (11.962) ____________ ____________
Perdas na desativação e alienação de bens  (17.571) (11.259)
Outras (308) (703) ____________ ____________
Total	 (14.567)	 (4.205) ____________ ____________ ____________ ____________
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36.	IMPOSTO	DE	RENDA	E	CONTRIBUIÇÃO	SOCIAL
Reconciliação do imposto de renda e contribuição social no resultado do exercício:

	 	 	 	 31/12/2006	 31/12/2005	 	 	 	 _____________________________	 _____________________________
	 	 	 	 Imposto	 Contribuição	 Imposto	 Contribuição
	 	 	 	 de	Renda	 Social	 de	Renda	 Social    ____________ ______________ ____________ ______________
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 730.633 730.633 648.620 648.620 
Alíquota nominal dos tributos 25% 9% 25% 9%    ____________ ______________ ____________ ______________
Encargo do imposto, calculado à alíquota nominal (182.634) (65.757) (162.131) (58.376)
Efeito das (adições) exclusões no cálculo do tributo 2.691 4.334 (68.296) (23.058)    ____________ ______________ ____________ ______________
 - Permanentes 2.691 4.334 3.359 1.479 
 - Temporárias  - - (175.822) (61.443)
 - Compensação de prejuízos fiscais - - 93.446 33.046 
 - Outros  - - 10.721 3.860 
Incentivos fiscais 12.420 - 6.034 -   
Créditos fiscais  - - 237.672 77.860    ____________ ______________ ____________ ______________
Imposto	de	renda	e	contribuição	social	no	resultado	 (167.523)	 (61.423)	 13.279	 (3.574)    ____________ ______________ ____________ ______________    ____________ ______________ ____________ ______________
Imposto de renda e contribuição social correntes (110.035) (40.345) (224.393) (81.434)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (57.488) (21.078) 237.672 77.860    ____________ ______________ ____________ ______________
Total	 	 (167.523)	 (61.423)	 13.279	 (3.574)    ____________ ______________ ____________ ______________    ____________ ______________ ____________ ______________

Os créditos fiscais e a compensação de prejuízos fiscais foram ajustados durante o exercício de 2005, quando as condições previstas pela Deliberação 
CVM no 273/98 e Instrução CVM no 371/02 foram atendidas pela Sociedade (vide nota 14).

Em 31 de dezembro de 2005, as diferenças temporárias referem-se principalmente à variação cambial sobre as dívidas em moeda estrangeira, que foram 
liquidadas durante o processo de reestruturação financeira.

37.	SEGUROS

A Sociedade mantém as seguintes coberturas de seguros, compatíveis com os riscos das atividades desenvolvidas, que são julgadas suficientes para 
salvaguardar os ativos e negócios da Sociedade de eventuais sinistros:

Riscos	 Importância	Segurada_____________________________________ _____________________
Riscos operacionais R$ 406.610
Responsabilidade civil terceiros US$ 25.000 mil
Responsabilidade civil administradores US$ 15.000 mil_____________________________________ _____________________

A vigência das apólices compreende os seguintes períodos:
- riscos operacionais e responsabilidade civil com terceiros: 25 de agosto de 2006 a 25 de agosto de 2007;
- responsabilidade civil administradores: 18 de agosto de 2006 a 18 de agosto de 2007.

A apólice de riscos operacionais tem cobertura de danos materiais aos ativos da Sociedade, exceto para as linhas de transmissão e distribuição.

A cobertura para responsabilidade civil com terceiros compreende duas apólices de seguro com cobertura geral para danos materiais, corporais e morais 
causados a terceiros, incluindo aqueles causados por empregados próprios e contratados.

A cobertura para Responsabilidade Civil de Administradores tem cobertura principal ao segurado sobre danos causados no exercício de cargos de 
administração.
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38.	INSTRUMENTOS	FINANCEIROS	E	RISCOS

Considerando os termos da Instrução CVM 235/95, a seguir descrevemos os principais ativos e passivos financeiros da Sociedade, e também os critérios 
de avaliação e valorização dos mesmos para registro nas Demonstrações Financeiras:

Disponibilidades,	caução	de	fundos	e	depósitos	vinculados: Os valores contábeis contemplam o custo e os rendimentos contratados e auferidos 
até a data dos balanços e aproximam-se dos valores de mercado. As cauções e depósitos vinculados têm utilização restrita.

Ativos	e	passivos	regulatórios:	São registrados, avaliados e realizados segundo critérios definidos pela ANEEL, e compreendem as seguintes rubricas: 
Energia livre, Parcela “A”, CVA, Recomposição de PIS e COFINS, Reposicionamento tarifário, PIS e COFINS supridoras e Devolução baixa renda - 
modicidade tarifária. Não há parâmetro de comparação de mercado para tais ativos e passivos, em função de sua natureza regulatória.

Empréstimos	 e	 financiamentos:	 Estão avaliados e registrados segundo parâmetros estabelecidos em contrato, sendo que o valor de mercado 
desses passivos foi projetado com base no fluxo de caixa descontado, utilizando taxas disponíveis no mercado para operações semelhantes na data 
das Demonstrações Financeiras. Para contratos vinculados a projetos específicos do setor, obtidos junto a Eletrobrás, os valores de mercado são 
considerados idênticos aos saldos contábeis, uma vez que não existem instrumentos similares, com vencimentos e taxas de juros comparáveis.

Debêntures: Estão avaliadas e registradas segundo os termos da respectiva escritura de emissão. O valor de mercado das debêntures foi calculado com 
base em taxas de mercado para operações similares em vigor na data do balanço e segundo metodologia de fluxo de caixa descontado.

Atualmente, a Sociedade não possui operações com derivativos.

Segue abaixo os valores contábeis e de mercado dos empréstimos e financiamentos, bem como das debêntures, em 31 de dezembro de 2006:

	 	 	 	 	 31/12/2006	 	 	 	 	 _________________________________________
	 Valor	contábil	 Valor	de	mercado _________________ ____________________
Empréstimos e financiamentos 121.130 123.279 
Debêntures 797.885 817.667 _________________ ____________________
Total	 919.015	 940.946 _________________ ____________________ _________________ ____________________

A estimativa de valor de mercado dos instrumentos financeiros da Sociedade reflete a nova classificação de riscos obtida no exercício de 2006 pela 
Standard & Poor’s, que elevou em dois níveis o rating corporativo da Elektro, de brA para brAA-. 

A 2ª emissão de debêntures, cujas características estão descritas na nota 19, também teve o rating elevado pela Standard & Poor’s em dois níveis, 
de brA+ para brAA.

Dependendo das premissas de avaliação a serem utilizadas, podem ocorrer alterações significativas nos valores de mercado dos instrumentos financeiros. 
Portanto, as estimativas apresentadas não indicam os montantes que serão realizados no mercado corrente.

Os principais indexadores dos ativos e passivos financeiros apresentaram as seguintes variações acumuladas no exercício:

	 	 	 	 	 Variação	%	acumulada	nos	exercícios     _________________________________________
Índices	 31/12/2006	 31/12/2005_____________________________ _________________ ____________________
Valorização do Real frente ao dólar 8,66 11,82
IGP-M 3,83 1,21
TR 2,04 2,83
IGP-DI 3,79 1,22
TJLP 7,87 9,75
Selic 15,07 19,05
CDI 15,03 19,00 _________________ ____________________
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Seguem os principais fatores de risco que afetam os negócios da Sociedade:

Risco	de	Exposição	Cambial
A única exposição à variação cambial da Sociedade são os pagamentos de energia comprada de Itaipu, que são atrelados ao dólar norte-americano, 
porém, a variação cambial referente à compra desta energia está contemplada no reajuste tarifário anual aplicável à Sociedade, conforme mecanismo da 
Conta de Compensação de Variações de Itens da Parcela A (CVA) - vide nota 10.

Risco	de	Crédito
A Sociedade não realiza, previamente ao início do fornecimento de energia, análise de crédito de clientes, em função de ser uma distribuidora de energia 
elétrica obrigada a fornecer energia a todos os clientes localizados na sua área de concessão, conforme previsto no contrato de concessão assinado 
com a ANEEL, em 27 de agosto de 1998, bem como na regulamentação do setor elétrico. 

Para recuperação da inadimplência, a Sociedade atua através de: (i) interrupção do fornecimento de energia aos clientes inadimplentes; (ii) programas 
de renegociação dos débitos pendentes atrelados a garantias; e (iii) contratação dos serviços de empresas especializadas na cobrança de contas em 
atraso.

Risco	no	Reajuste	de	Tarifas
O reajuste anual de tarifas de fornecimento de energia elétrica contratual da Sociedade ocorre no dia 27 de agosto de cada ano, data da assinatura do 
contrato de concessão, e visa a manter o equilíbrio econômico-financeiro da Sociedade. É composto pela variação dos itens não-controláveis, definidos 
como Parcela A, e pela variação do IGP-M para os itens controláveis, denominados como Parcela B.

O contrato de concessão também prevê revisões tarifárias periódicas dos valores das tarifas reguladas, tendo como base: (i) a remuneração sobre o valor 
de reposição do ativo em serviço da concessão; (ii) a estrutura de custos; e (iii) os ganhos de produtividade a serem repassados para os clientes finais. 
A primeira revisão periódica ocorreu em 27 de agosto de 2003 e, a partir daquela data, ocorrerá a cada quatro anos.

Através do Acordo Geral do Setor Elétrico, foi estabelecido o mecanismo da Conta de Compensação de Variações de Itens da Parcela A (CVA) 
como instrumento para registro das variações de valores dos itens não-controláveis que ocorram entre os reajustes tarifários anuais, de forma a serem 
repassadas às tarifas de fornecimento, desde que desembolsadas até trinta dias antes da data do reajuste anual, corrigidas pela taxa Selic, no reajuste 
anual contratual (vide nota 10).

Risco	de	Mercado
A Elektro já contratou integralmente nos leilões regulados pela ANEEL as suas necessidades de energia previstas para o período de 2007 a 
2011, bem como parte significativa dos volumes previstos para 2012. As quantidades adicionais necessárias para fazer frente ao crescimento de 
mercado da Elektro, a partir de 2012, serão adquiridas nos próximos leilões, conforme previsto na legislação vigente.

Risco	de	Interrupção	no	Fornecimento	de	Energia	Elétrica
A Elektro, visando a reduzir sua exposição no caso de falha operacional no fornecimento de energia, dispõe de duas subestações móveis próprias,
que permitem flexibilidade operacional e agilidade no restabelecimento do fornecimento de energia.

Adicionalmente, a Elektro, no período de janeiro de 2002 a dezembro de 2006, investiu R$ 15,7 mil na implantação de novas tecnologias, incluindo a 
digitalização de dezoito subestações e melhorias nos sistemas de proteções, executando 182 substituições de disjuntores, minimizando os riscos de 
interrupção do fornecimento de energia elétrica e colapso do sistema. 

Risco	de	Aceleração	de	Dívidas
A Sociedade possui debêntures (vide nota 19) e contrato de empréstimo junto ao BNDES, relativo ao Finem II (vide nota 18), ambos com cláusulas 
restritivas financeiras normalmente aplicáveis a esse tipo de operação. Essas cláusulas restritivas foram atendidas e não limitam a capacidade de 
condução do curso normal das suas operações. A situação patrimonial e financeira da Sociedade é monitorada permanentemente no sentido de permitir 
o cumprimento destas condições restritivas.



152

39.	PLANO	DE	PENSÃO

A Elektro, através da Fundação CESP, mantém planos de suplementação de aposentadoria e pensão para seus empregados, que têm as seguintes 
descrições:

PSAP/CESP B: Benefício Suplementar Proporcional Saldado - BSPS, que corresponde aos benefícios assegurados aos empregados vinculados ao 
plano vigente até 31 de dezembro de 1997, ou seja, antes da implantação do plano misto, calculado proporcionalmente até aquela data.

PSAP/CESP B1: Plano de Suplementação de Aposentadorias e Pensão Elektro - PSAP Elektro, iniciado em 1º de janeiro de 1998, sendo um plano misto 
de benefício definido para 70% do salário real de contribuição e de contribuição definida para os demais 30%.

Em função do processo de privatização da Elektro, ocorreram mudanças no plano previdenciário a partir de 1998, que levou ao reconhecimento de uma 
obrigação a pagar pela Sociedade, a título de confissão de dívida, referente aos direitos adquiridos dos empregados assistidos pelo plano anterior. 
Essa dívida junto à Fundação CESP é corrigida pelo IGP-DI + 6% a.a., e o registro desse passivo atende aos critérios da Deliberação CVM 371/00.

Também em conformidade com a Deliberação CVM nº 371/00, de 13 de dezembro de 2000, a partir de 31 de dezembro de 2001 as empresas de capital 
aberto passaram a registrar as obrigações oriundas dos benefícios concedidos aos empregados, com base nas regras estabelecidas no pronunciamento 
do Ibracon NPC 26 - Contabilização de benefícios a empregados.

A seguir, são demonstrados os principais resultados apurados em 31 de dezembro de 2006, de acordo com avaliação atuarial preparada por atuários 
externos, com base no ativo líquido da Fundação CESP de dezembro de 2006, compreendendo projeções para o ano de 2007:

Conciliação	dos	Ativos	e	Passivos	 31/12/2006	 31/12/2005_______________________________________________________________________ ____________ ____________
Valor presente das obrigações atuariais 489.762 455.689 
Valor justo dos ativos do plano (475.284) (410.677)  ____________ ____________
Valor presente das obrigações em excesso ao valor justo dos ativos 14.478	 45.012	
(Ganhos) ou perdas atuariais não reconhecidos (21.456) 4.811  ____________ ____________
Passivo atuarial líquido total a ser provisionado 35.934	 40.201	
Passivo atuarial já provisionado:
 Confissão de dívida 40.677 34.711 
 Reconhecimento do déficit (superávit) contrato benefício definido - BD até 31/12/1997 (30.465) 5.435 
 Passivo atuarial reconhecido ao final do exercício 25.722 55  ____________ ____________
	 	 35.934	 40.201  ____________ ____________
Passivo	circulante	 243 2.913 
Passivo	não-circulante 35.691 37.288  ____________ ____________
	 	 35.934	 40.201  ____________ ____________
Passivo/(ativo)	atuarial	adicional		-	ajuste		deliberação	CVM-371	 	-	 -  ____________ ____________  ____________ ____________

Apuração	de	(Ganhos)	e	Perdas	do	Plano	 31/12/2006	 31/12/2005_______________________________________________________________________ ____________ ____________
Perda ao início do ano 4.811	 23.628	
Ganho nas obrigações atuariais (6.766) (24.652)
(Ganho) perda nos ativos do plano (19.501) 5.835  ____________ ____________
(Ganho) perda no final do ano (21.456)	 4.811	
Intervalo não sujeito a amortização(*) (48.976)	 (45.569)  ____________ ____________  ____________ ____________

(*)10% do maior valor entre o valor justo dos ativos do plano e valor presente das obrigações atuariais.
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As despesas e receitas reconhecidas com o plano previdenciário para os exercícios de 2006 e 2005 foram:

Despesas	(Receitas)	Reconhecidas	na	Demonstração	de	Resultados	 2006	 2005_____________________________________________________________ ____________ ____________
Custo do serviço corrente (com juros) 4.607 3.251 
Contribuições dos participantes (3.424) (3.075)
Juros sobre as obrigações atuariais 55.194 57.340 
Rendimento dos ativos (55.356) (52.343) ____________ ____________
Despesa a ser apropriada pelo empregador segundo CVM-371 1.021	 5.173	
Contribuições do empregador (2.053) (2.146)
Amortização do contrato de dívida da patrocinadora (3.235) (14.936) ____________ ____________
Despesa efetivamente apropriada pelo empregador (5.288)	 (17.082) ____________ ____________
Total	da	receita	reconhecida	 (4.267)	 (11.909) ____________ ____________ ____________ ____________

Os impactos do plano de previdência estimados para o exercício de 2007 são os seguintes:

Efeitos	a	Reconhecer	na	Demonstração	de	Resultados	 2007_________________________________________________ ____________
Custo do serviço corrente (com juros) 5.233 
Contribuições esperadas de participantes (2.864)
Juros sobre as obrigações atuariais 54.088 
Rendimento esperado dos ativos (57.829) ____________
Total	de	receita	a	reconhecer	 (1.372) ____________ ____________

A seguir são apresentadas as premissas utilizadas para as avaliações atuariais:

Premissas	Econômico-Financeiras	e	Demográficas	 2006	 2005__________________________________________________________ __________________ _________________
Taxa esperada de inflação no longo prazo  5,00% 6,00%
Taxa de desconto atuarial  11,30% 12,36%
Taxa esperada de retorno dos ativos no longo prazo  12,35% 13,42%
Taxa de progressão salarial para participantes ativos  8,15% 9,18%
Taxa de progressão salarial para participantes vinculados/coligados  5,00% 6,00%
Taxa de reajuste de benefícios  5,00% 6,00%
Taxa de reajuste dos benefícios da previdência social  5,00% 6,00%
Tábua de mortalidade para participantes ativos  AT-83 MF AT-83 MF
Tábua de mortalidade para participantes em invalidez  IAPB 57 IAPB 57
Tábua de entrada em invalidez  Light Média Light Média
Taxa bruta de rotatividade (terminação de vínculo empregatício)  EY_BR exp. EY_BR exp.
Entrada em aposentadoria  100% na eleg. 100% na eleg.
Composição familiar padrão  FCESP exp. (*)

Tempo de inscrição na previdência social  Conforme informado pela FCESP Conforme informado pela FCESP

(*)Para participantes ativos: 95% dos participantes casados com 1 filho de [(x-20)/2] anos e esposas 4 anos mais jovens que o marido. Para participantes 
assistidos: composição real de dependentes.
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ANEXO I - DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005 (valores em milhares de reais)

	 	 	 31/12/2006	 31/12/2005	 	 	 ____________	 ____________
Atividades	operacionais
	 Lucro	líquido	do	exercício	  501.687   658.325 
 Despesas (receitas) que não afetam o caixa: 
  Provisão para créditos de liquidação duvidosa   28.008   25.135 
  Juros e variações monetárias    46.214   27.680 
  Depreciação e amortização   111.887   105.433 
  Amortização do ágio   7.348   7.359 
  Resultado da equivalência patrimonial   208   416 
  Ganho/Perda na baixa do ativo permanente   14.591   7.957 
  Provisão para perda de incentivos fiscais   -     3.540 
  Plano de pensão   (2.377)  5.173 
  Provisão para ações judiciais   (16.401)  12.137 
  Amortização e constituição de tributos diferidos   78.566   (310.015)
  Outros   2.171   734 
	 Variações	no	ativo		 		
  Consumidores e concessionários   (121.551)  (80.665)
  Almoxarifado   (11.988)  (12.541)
  Tributos a compensar   (13.024)  (7.350)
  Ativos regulatórios   251.157   158.065 
  Depósitos judiciais   -     -   
  Caução de fundos   -     -   
  Outros créditos   (19.963)  (5.933)
	 Variações	no	passivo		 		
  Fornecedores   9.256   6.603 
  Tributos a recolher   (27.332)  26.606 
  Passivos regulatórios   (2.182)  16.379 
  Empréstimos e financiamentos   474   (95.130)
  Debêntures   (6.071)  (2.586)
  Dívidas com pessoas ligadas   (30)  (364.183)
  Plano de pensão   (3.247)  (17.082)
  Provisão para ações judiciais   (1.824)  (5.174)
  Programa de eficientização energética   10.348   -   
  Outros   10.769   (3.405)	 	 	 ____________	 ____________
Total	das	atividades	operacionais		 	846.694		 	157.478	
Atividades	de	investimento	 		
  Aquisições de imobilizado   (257.745)  (188.742)
  Aquisições de imobilizado - material em depósito   (11.116)  (5.558)
  Obrigações especiais   35.242   13.235 
  Valor de venda do ativo imobilizado   5.787   7.491 
  Baixa de investimentos   3.517   -   	 	 	 ____________	 ____________
Total	das	atividades	de	investimentos		 	(224.315)	 	(173.574)
Atividades	de	financiamento	 		
  Dividendos pagos   (608.692)  -   
  Amortização do principal   (72.869)  (741.167)
  Captação de debêntures   -     750.000 
  Captação de empréstimos   63.724   65.114 
  Diferimento de despesas com captação de debêntures   -     (13.028)	 	 	 ____________	 ____________
Total	das	atividades	de	financiamento		 	(617.837)	 	60.919		 	 	 ____________	 ____________
Total	dos	efeitos	no	caixa		 	4.542		 	44.823		 	 	 ____________	 ____________	 	 	 ____________	 ____________
   Saldo inicial do caixa   479.047   434.224 
  Saldo final do caixa   483.589   479.047 	 	 	 ____________	 ____________
Variação	no	caixa		 	4.542		 	44.823		 	 	 ____________	 ____________	 	 	 ____________	 ____________
Atividades	sem	movimentação	de	caixa	 		
  Capitalização de dívidas   -     1.111.283 
  Reclassificação de ágio para crédito tributário   -     241.644 
  Baixa do ágio e redução da reserva de capital   -     469.073 
  Captação de empréstimos destinada ao ativo imobilizado   63.724   65.114 
Informações	adicionais	
  Juros pagos   130.494   461.899 
  Imposto de renda e Contribuição social pagos   170.983   256.371 
  Tributos pagos   1.181.460   1.031.907
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ANEXO II - DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO

	 	 	 Notas	 31/12/2006	 31/12/2005	 	 	 ________	 ____________	 ____________
Receitas	 		 	3.607.586		 	3.350.234		 	 	 	 ____________	 ____________
   Vendas de energia e serviços 28  3.626.394   3.379.928 
   Provisão para créditos de liquidação duvidosa    (22.120)  (37.451)
   Não-operacionais 35  3.312   7.757 
 
Insumos	adquiridos	de	terceiros	 	 	(1.352.493)	 	(1.377.832)	 	 	 	 ____________	 ____________
   Energia comprada 29  (1.114.617)  (1.122.121)
   Materiais 31  (25.277)  (21.985)
   Serviço de terceiros 32  (99.431)  (86.446)
   Outros custos operacionais    (95.289)  (135.318)
   Despesas não-operacionais 35  (17.879)  (11.962)
 	 	 	 	 ____________	 ____________
Valor	adicionado	bruto	 	 	2.255.093		 	1.972.402	
 
   Depreciação e amortização    (119.235)  (112.792)
 	 	 	 	 ____________	 ____________
Valor	adicionado	líquido	 	 	2.135.858		 	1.859.610	
 
   Receitas financeiras  34  194.838   409.857 
   Resultado de participações societárias    (208)  (416)
 	 	 	 	 ____________	 ____________
Valor	adicionado	a	distribuir	 	 	2.330.488		 	2.269.051	
 
Distribuição	do	valor	adicionado	 	 	2.330.488		 	2.269.051		 	 	 	 ____________	 ____________
   Pessoal 30  163.665   147.804 
   Impostos, taxas e contribuições    1.161.884   781.851 
   Taxas regulamentares (RGR/CCC/CDE/ECE)    300.253   307.899 
   Despesas financeiras    202.999   373.172 
   Dividendos propostos  27.5  476.603   608.692 
   Lucros retidos  27.5  25.084   49.633 
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ANEXO III - DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS SEGREGADOS POR ATIVIDADES

(*)Os valores referem-se a receitas e despesas atípicas relativas a prestação de serviços não vinculados à atividade de distribuição de energia elétrica e 
amortização de ágio resultante de mais-valia (vide nota 16) referente à incorporação da controladora Terraço Participações Ltda.

	 	 	 31/12/2006	 	 31/12/2005	 	 __________________________________________________	 _____________
	 	 Distribuição	e	 (*)Atividades
	 	 comercialização	 	não-vinculadas	 Total	 Total	 	 _______________	 _______________	 ______________	 _____________
Receitas	operacionais		 	3.618.963		 	7.431		 	3.626.394		 	3.379.928	 	 _______________	 _______________	 ______________	 _____________
  Clientes finais - fornecimento de energia   3.347.349   -     3.347.349   3.016.808 
  Suprimento de energia   28.716   -     28.716   5.076 
  Receita (despesa) reposicionamento tarifário   (78.801)  -     (78.801)  15.676 
  Encargos de capacidade emergencial  1.537   -     1.537   58.532 
  Receita de uso do sistema de distribuição  287.433   -     287.433   233.295 
  Outras receitas   32.729   7.431   40.160   50.541 
Deduções	às	receitas	operacionais		 	(1.331.284)	 	(418)	 	(1.331.702)	 	(1.178.684)	 	 _______________	 _______________	 ______________	 _____________
  Quota para a reserva global de reversão - RGR  (21.151)  -     (21.151)  (20.204)
  Quota para a conta consumo combustível - CCC   (163.096)  -     (163.096)  (140.185)
  Quota para a conta de desenvolvimento energético - CDE   (114.692)  -     (114.692)  (97.400)
  Repasse de encargos de capacidade emergencial  (1.314)  -     (1.314)  (50.110)
  ICMS sobre fornecimento   (643.100)  -     (643.100)  (591.013)
  Recomposição PIS/COFINS  (52.486)  -     (52.486)  36.628 
  COFINS   (275.609)  -     (275.609)  (260.238)
  PIS  (59.836)  -     (59.836)  (55.769)
  ISS  -     (418)  (418)  (393)	 	 _______________	 _______________	 ______________	 _____________
Receitas	operacionais	líquidas	 	2.287.679		 	7.013		 	2.294.692		 	2.201.244	
Custo	do	serviço	de	energia	elétrica	 	(1.010.029)	 	-				 	(1.010.029)	 	(1.022.949)	 	 _______________	 _______________	 ______________	 _____________
  Energia comprada para revenda   (1.114.617)  -     (1.114.617)  (1.122.121)
  Créditos de PIS e COFINS sobre custo do serviço de energia elétrica  104.588   -     104.588   99.172 
Custo	da	operação	 	(367.377)	 	(613)	 	(367.990)	 	(364.153)	 	 _______________	 _______________	 ______________	 _____________
  Pessoal   (125.381)  (357)  (125.738)  (111.785)
  Materiais   (23.808)  -     (23.808)  (20.244)
  Serviços de terceiros   (69.558)  (210)  (69.768)  (60.381)
  Depreciação e outras amortizações  (111.878)  (9)  (111.887)  (105.433)
  Outros   (49.476)  (37)  (49.513)  (73.456)
  Créditos de PIS e COFINS sobre custo da operação  12.724   -     12.724   7.146 	 	 _______________	 _______________	 ______________	 _____________
Lucro	operacional	bruto	 	910.273		 	6.400		 	916.673		 	814.142	
Despesas	operacionais	 	(136.954)	 	(7.348)	 	(144.302)	 	(170.496)	 	 _______________	 _______________	 ______________	 _____________
  Despesas com vendas  (11.521)  -     (11.521)  (9.917)
  Despesas gerais administrativas  (57.538)  -     (57.538)  (53.907)
  Amortização do ágio  -     (7.348)  (7.348)  (7.359)
  Outras despesas operacionais   (67.895)  -     (67.895)  (99.313)	 	 _______________	 _______________	 ______________	 _____________
Resultado	do	serviço	 	773.319		 	(948)	 	772.371		 	643.646	
Resultado de participações societárias  -     (208)  (208)  (416)
Resultado financeiro   (26.768)  (195)  (26.963)  9.595 	 	 _______________	 _______________	 ______________	 _____________
Resultado	operacional	 	746.551		 	(1.351)	 	745.200		 	652.825	
Resultado não-operacional   (14.567)  -     (14.567)  (4.205)	 	 _______________	 _______________	 ______________	 _____________
Lucro	antes	da	contribuição	social	e	do	imposto	de	renda	 	731.984		 	(1.351)	 	730.633		 	648.620	
  Imposto de renda   (110.035)  -     (110.035)  (224.393)
  Contribuição social   (40.345)  -     (40.345)  (81.434)
  Imposto de renda diferido  (57.488)  -     (57.488)  237.672 
  Contribuição social diferida  (21.078)  -     (21.078)  77.860 	 	 _______________	 _______________	 ______________	 _____________
Lucro	líquido	do	exercício	 	503.038		 	(1.351)	 	501.687		 	658.325	 	 _______________	 _______________	 ______________	 _____________	 	 _______________	 _______________	 ______________	 _____________

VITOR	CUMINATO	FILHO
CONTROLLER - CRCV 1SP236785/O-3
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Acionistas e Administradores da 
Elektro	Eletricidade	e	Serviços	S.A.	
Campinas - SP 

1.  Examinamos os balanços patrimoniais da Elektro Eletricidade e Serviços S.A., levantados em 31 de dezembro de 2006 e de 2005, e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos 
naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas 
demonstrações financeiras.

2.  Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras de auditoria e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando 
a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da Sociedade; (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 das estimativas 
contábeis mais representativas adotadas pela Administração da Sociedade, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em 
conjunto.

3.   Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Elektro Eletricidade e Serviços S.A. em 31 de dezembro de 2006 e de 2005, o resultado de suas operações, as mutações 
de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos referentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. 

4.  Nossos exames foram conduzidos com o objetivo de emitir parecer sobre as demonstrações financeiras básicas referidas no primeiro parágrafo, tomadas 
em conjunto. As demonstrações do fluxo de caixa, do valor adicionado e dos resultados segregados por atividades, que estão sendo apresentadas 
para propiciar informações suplementares sobre a Sociedade, não são requeridas como parte integrante das demonstrações financeiras básicas, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As demonstrações do fluxo de caixa, do valor adicionado e dos resultados segregados 
por atividades foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos no parágrafo 2 e, em nossa opinião, essas demonstrações 
suplementares estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras básicas 
referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2006 e de 2005, tomadas em conjunto.

Campinas, 16 de março de 2007

Deloitte	Touche	Tohmatsu
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8

José	Carlos	Amadi
Contador
CRC nº 1 SP 158025/O-0
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