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“Necessitamos com urgência de uma visão compartilhada de valores
básicos para proporcionar um fundamento ético à comunidade
mundial emergente”, Carta da Terra (declaração de princípios
fundamentais para a construção de uma sociedade sustentável
aprovada pela UNESCO em 2000).

“As empresas tomam decisões a respeito de questões ambientais
e sociais porque isso faz sentido para os seus negócios.
Nesse sentido, as pressões mais eficientes são aquelas medidas
pela relação custo-benefício, pelas oportunidades de negócio e pela
reputação da marca”, Björn Stigson, Presidente do World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD).
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A Elektro tem a melhor gestão operacional
do setor elétrico de acordo com a
Associação Brasileira das Distribuidoras
de Energia Elétrica (Abradee).
Atualmente, a Elektro possui o rating brAA+,
sendo o melhor do setor elétrico nacional.
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Fachada da Sede Corporativa
da empresa em Campinas (SP)

A Elektro é:
A 8ª maior distribuidora de energia elétrica do Brasil, com 2,1 milhões
de clientes, em 228 cidades no Estado de São Paulo e no Mato Grosso
do Sul, numa extensão de 120 mil km2. Atende aproximadamente
5,5 milhões de pessoas, com 102 mil km de rede de distribuição e
1,4 mil km de linhas de transmissão.

A Elektro conquistou em 2008:
• A elevação de seu rating1 corporativo de brAA- para brAA
pela agência de classificação de riscos Standard & Poor’s. Em maio

de 2009, o rating foi elevado para brAA+, sendo o melhor do setor
elétrico nacional;
• As reduções do DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade
Consumidora) e do FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por
Unidade Consumidora), os menores índices em seus 10 anos de história;
• Melhoria nos índices de acidentes com colaboradores, sem nenhuma
fatalidade;
• O Prêmio Funcoge na categoria “Capacitação e Desenvolvimento
de Pessoas”.
Nota de risco atribuída por uma agência de classificação de riscos.

1

Duração Equivalente
por Unidade Consumidora - DEC

Frequência Equivalente
por Unidade Consumidora - FEC

(horas/ano)2

(interrupções/ano)3

10,17

6,74

9,36

6,41

6,02

8,52

2006

2007

2008

O indicador não considera os dias críticos, associados a situações de emergência, conforme
definido pela Resolução Aneel 024/2000. Se considerados, o DEC de 2006 seria 12,81;
o de 2007 seria 10,97; e o de 2008 seria 10,44.

2

2006

2007

2008

O indicador não considera os dias críticos, associados a situações de emergência, conforme definido
pela Resolução Aneel 024/2000. Se considerados, o FEC de 2006 seria 7,98; o de 2007 seria
7,15; e o de 2008 seria 6,89.
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A Elektro tem:
• A melhor gestão operacional do setor elétrico de acordo com a
Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee);
• Eficiência na geração operacional de caixa, medida pela margem
EBITDA, que registrou média de 35,2% nos últimos três anos;
• Excelência no atendimento ao cliente, com nível de satisfação acima
de 80%, segundo pesquisa da Abradee.

Receita Operacional Bruta
(R$ milhões)

3.719,9

3.626,3
3.582,7

A Elektro realizou em 2008:
• A construção de um novo Centro de Distribuição próprio, com mais de
30 mil m2, em Sumaré (SP);
• A implementação de uma nova infraestrutura de Tecnologia da
Informação, com a concepção de um moderno Data Center na Sede,
em Campinas (SP);
• Escola de Eletricistas, em Tatuí (SP);
• A impressão em papel reciclado das suas contas de energia elétrica;
• A distribuição de contas de energia elétrica impressas em Braille.

EBITDA

2006

2008

Energia Elétrica Distribuída a
Clientes Finais

(R$ milhões)

(GWh)

39,2%

36,5%

891,6

30,0%

10.845

9.561

9.971

823,2
754,4

-7,7%

2006
EBITDA

2007

-8,4%

2007

2008

Margem EBITDA (%) = EBITDA/
Receitas Operacionais Líquidas

2006

2007

2008
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Base de Operação:

Sede Corporativa - Campinas
Regionais
Andradina
Atibaia
Guarujá/Itanhaém*
Limeira/Rio Claro*

|

Tatuí

10 ANOS

Votuporanga

Visão Geral da Empresa
Área de atuação

120 mil km

2

Rede de distribuição

102,4 mil km

Clientes

2,1 milhões

Linhas de transmissão

1.359 km

População atendida

5,5 milhões

10

0
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km

de habitantes aproximadamente
Março / 2000

Municípios cobertos
sendo 223 em São Paulo e
cinco no Mato Grosso do Sul

228

Posição no mercado

8ª no Brasil
(em MWh fornecido)

* Desde o início de 2009, as Regionais Guarujá e Itanhaém passaram a constituir a Gerência Executiva Regional
Guarujá/Itanhaém; e as Regionais Limeira e Rio Claro, a Gerência Executiva Regional Limeira/Rio Claro.
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Eletricista da Elektro realiza a substituição de lâmpada de iluminação pública em Limeira (SP)
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Introdução
A Elektro apresenta ao mercado e à sociedade o seu Relatório de

Para a divulgação de seu desempenho econômico-financeiro,

Sustentabilidade 2008. Mais do que uma peça de comunicação,

a Elektro, como sociedade anônima, está sujeita aos termos da Lei

este documento é uma ferramenta de gestão. Seu conteúdo reúne

das Sociedades por Ações e às instruções e normas da Comissão

informações importantes que contribuem para a reflexão dos públicos

de Valores Mobiliários (CVM) e procura adotar as melhores práticas

de interesse a respeito do cotidiano da empresa. É hora de analisar os

sugeridas pela Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca)

compromissos assumidos, avaliar os resultados e aprofundar o olhar

para a elaboração de Relatórios de Sustentabilidade. Como parte da

sobre as ações de sustentabilidade.

construção do documento, adicionamos também contribuições que
constam do Modelo de Relatório Socioambiental da Agência Nacional

A produção do relatório envolve equipes de várias áreas, que identificam

de Energia Elétrica (Aneel). As demonstrações financeiras completas,

e analisam os principais fatos, números e resultados obtidos em

ao final deste documento, foram auditadas pela Deloitte Touche

2008. Este ano, especialmente, a publicação tem mais um motivo

Tohmatsu Auditores Independentes. Este Relatório de Sustentabilidade foi

para ser memorável: a comemoração dos 10 anos da companhia.

redigido conforme as alterações introduzidas na ortografia pelo Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa, que entrou em vigor no Brasil em

Os próximos capítulos trazem os resultados econômicos, operacionais,

1º de janeiro de 2009.

sociais e ambientais da empresa no período entre janeiro e dezembro
de 2008, assim como as demonstrações financeiras do exercício e

Este Relatório de Sustentabilidade está disponível em mídia eletrônica,

eventos relevantes ocorridos durante o primeiro semestre de 2009.

na língua inglesa e pode também ser acessado no site da empresa.

Pelo terceiro ano consecutivo, foram adotadas as diretrizes da Global
Reporting Initiative (GRI), organização internacional que estabelece

Ao longo do documento, haverá indicações de informações adicionais

os padrões para a comunicação e a gestão da sustentabilidade nas

que podem ser encontradas no site www.elektro.com.br. Para entrar em

empresas. Por suas características técnicas, esta publicação atingiu o

contato com nossa equipe, utilize o e-mail ri@elektro.com.br.

nível B (autodeclarado) na aplicação da terceira versão de indicadores
da GRI (G3).

Boa leitura!
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Em seus dez anos de existência,
a Elektro deixou de ser o segmento
de distribuição da Companhia Energética
de São Paulo (Cesp) para tornar-se uma
das melhores empresas privadas do setor
elétrico nacional. Ao longo dessa década,
mesmo com os diversos obstáculos
encontrados pelo caminho, manteve uma
trajetória vitoriosa.
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Mensagem do Presidente
Dez anos notáveis
O ano de 2008 representou para a Elektro mais do que o momento em

contribuíram para que em maio de 2009 o rating de crédito corporativo

que comemoramos nossa primeira década de existência. É o marco de

atribuído à Elektro fosse elevado de brAA para brAA+, segundo a

uma trajetória de sucesso, repleta de grandes desafios e conquistas.

agência de classificação de risco Standard & Poor’s, sendo o melhor

Recebemos por três vezes o Prêmio Abradee (Associação Brasileira das

do setor elétrico nacional.

Distribuidoras de Energia Elétrica) de Melhor Distribuidora de Energia
Elétrica do País e fomos também premiados em categorias como:

O rating da Elektro reflete a sua sólida situação financeira, decorrente

Melhor Gestão Operacional, Satisfação dos Clientes, Desempenho

de resultados consistentes, baixo nível de endividamento financeiro e

Econômico-Financeiro e Responsabilidade Social. Nos últimos quatro

austeridade na gestão de seus gastos.

anos, fomos eleitos uma das 20 empresas-modelo pelo Guia Exame
de Sustentabilidade (Revista Exame). Todos estes reconhecimentos

Os indicadores operacionais de qualidade DEC (duração equivalente de

refletem o nosso compromisso com a qualidade e com a melhoria

interrupção por unidade consumidora) e FEC (frequência equivalente de

contínua de nossos processos.

interrupção por unidade consumidora) atingiram os melhores níveis da
história da empresa.

As premiações e os reconhecimentos estão diretamente ligados
ao nosso modelo de gestão, que tem na busca permanente pela

Em 2008, foram investidos R$ 249 milhões em manutenção,

excelência operacional e no empenho de nossos colaboradores pontos

ampliação e automação dos sistemas de distribuição de energia

fundamentais para esse sucesso. A Elektro, de forma pioneira, investe

elétrica, o que reafirma o nosso compromisso com a satisfação de

em novas tecnologias, na automação do sistema de distribuição,

nossos clientes.

na formação e preparação de equipes de campo, na qualidade das
operações e, o mais importante, na segurança de seus colaboradores,

O cenário econômico-financeiro internacional, a partir do quarto trimestre

seu valor número um.

de 2008, contrariando a tendência de crescimento verificada nos oito
primeiros meses do ano na economia brasileira, aponta para dúvidas e

Em 2008, a Elektro obteve um excelente resultado operacional

incertezas. Também para essa conjuntura, a Elektro está preparada e já

e econômico-financeiro, mesmo levando em conta os impactos

atua de forma pró-ativa para mitigar possíveis efeitos da crise global em

da crise financeira internacional nos últimos quatro meses do

seu desempenho. Sabemos que agora, mais do que nunca, a busca

ano. Fechamos o ano com uma geração operacional de caixa de

pela eficiência, através da melhoria contínua dos processos e inovação

R$ 754,4 milhões, resultando numa margem EBITDA de 30%,

tecnológica, é vital para o negócio.

uma das melhores do setor elétrico. Estes resultados também
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Carlos Marcio Ferreira,
Diretor-Presidente da Elektro

No setor de energia elétrica, a segurança é um valor fundamental.

Por fim, aproveitamos para celebrar com os colaboradores,

Na Elektro, ela assume a liderança em nossa cadeia de valores e

empresas parceiras, clientes, acionistas e demais stakeholders essa

nos estimula a melhorar continuamente processos e metodologias,

nossa história de sucesso. Obrigado pelo apoio e comprometimento

por meio de inovações tecnológicas e da mudança de atitude de

que fazem da Elektro uma empresa cada vez mais admirada no

nossos colaboradores e parceiros em relação à vida. Desta forma,

setor elétrico brasileiro.

buscamos eliminar a exposição das pessoas ao risco de acidentes.
Em 2008, implementamos uma série de programas, tais como
o “Comportamento pela Vida”, baseado na observação e no
reforço do comportamento seguro (BBS - Behavior Based Safety),
e perseguimos a nossa meta de zero acidente.

Carlos Marcio Ferreira
Diretor-Presidente
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Há dez anos, a Elektro vem atuando
com foco no aumento de sua eficiência
operacional. Seus 2,1 milhões de
clientes reconhecem a qualidade dos
serviços prestados nas 228 cidades da
área de concessão, abastecida por uma
infraestrutura moderna que garante
cobertura e confiabilidade de atendimento.
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Vista noturna da iluminação na cidade de Campos do Jordão (SP)

Eficiência na distribuição
A Elektro Eletricidade e Serviços S.A. distribui energia elétrica para
cerca de 5,5 milhões de pessoas em 223 cidades do Estado de
São Paulo e cinco do Mato Grosso do Sul. O consumo de energia
dos seus 2,1 milhões de clientes está distribuído em sete categorias:

A Elektro hoje é a 8ª maior distribuidora
de energia elétrica dentre as
64 companhias do setor no Brasil.

residencial, industrial, comercial, rural, poder público, iluminação pública
e serviços públicos. Uma infraestrutura moderna garante cobertura

O Centro de Operação da Distribuição (COD), instalado em Campinas

e confiabilidade de atendimento em uma área de 120 mil km2,

(SP), garante a atuação coordenada das equipes e a logística da

com o apoio de seis escritórios regionais, estrategicamente situados no

entrega de material para as regionais. A empresa é signatária de

Estado de São Paulo - Andradina (que também atende aos municípios

um contrato de concessão que termina em 27 de agosto de 2028,

do Mato Grosso do Sul), Atibaia, Guarujá/Itanhaém, Limeira/Rio Claro,

podendo requerer à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)

Tatuí e Votuporanga, posição consolidada no início de 2009.

sua renovação por mais 30 anos.
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A história da companhia começa a partir do Programa Nacional de
Desestatização, realizado entre 1995 e 2000. A iniciativa abrangeu
diferentes segmentos da economia e, no setor elétrico, foram
privatizadas 22 empresas, sendo quatro geradoras e 18 distribuidoras.
Controlada pelo governo do Estado de São Paulo, a Elektro era
parte integrante da Companhia Energética de São Paulo (Cesp).
Em 1998, a privatização dividiu a Cesp em cinco companhias:
a geração das usinas do Rio Tietê ficou sob responsabilidade da AES Tietê;
a geração das usinas do Rio Paranapanema ficou com a Duke Energy;
a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP)
herdou as redes de transmissão; e a Elektro assumiu as atividades de
distribuição de energia elétrica. A geração das usinas de Ilha Solteira,
Jupiá, Porto Primavera, Três Irmãos, Paraibuna e Jaguari continuam
estatais, sob a gestão da Cesp. A divisão foi constituída durante a
Assembleia Geral Extraordinária da Cesp, em 6 de janeiro de 1998.

Depois desse processo, em 17 de julho de 1998, foi realizado um
leilão, por meio do qual a norte-americana Enron passou a controlar a
concessionária, detendo quase 100% do capital social da companhia
e estabelecendo o marco oficial de fundação da empresa. Em 2004,
o grupo norte-americano transferiu sua participação acionária indireta para
a Prisma Energy International Inc., empresa que em 2006 foi incorporada
ao Grupo AEI (atual denominação da Ashmore Energy International).
Atualmente, as holdings EPC - Empresa Paranaense Comercializadora
Ltda., ETB - Energia Total do Brasil Ltda., AEI Investimentos Energéticos
Ltda. e AEI Brazil Finance Ltd. detêm o controle da concessionária,
com 99,68% do capital social total e 99,97% do capital votante. Essas
holdings são controladas direta e indiretamente pela AEI.

A companhia distribui energia para cerca de 5,5

milhões

de pessoas nos Estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul.

Cenários e perspectivas
A energia elétrica disponível no ano de 2008 foi suficiente para atender
à demanda nacional de energia.Com a crise financeira internacional,
a expectativa é que haja uma redução no consumo na maioria dos
setores da economia. A Elektro trabalha com esse cenário e permanecerá
focada no aumento da sua eficiência operacional, buscando manter seu

A Aneel é a agência reguladora do setor
A Elektro é uma concessionária do setor de distribuição,

histórico de resultados positivos. No que diz respeito às perspectivas

regulada no âmbito federal pela Agência Nacional de

de prazo mais longo, considera fundamental que as novas unidades

Energia Elétrica (Aneel). A agência tem a incumbência

de geração de energia elétrica, em fase de construção, entrem em

de normatizar e fiscalizar a compra de energia elétrica,

operação dentro do cronograma estabelecido pelo governo federal.

a composição tarifária, a regularidade no fornecimento,
a segurança e o padrão de qualidade dos serviços e do

Com respeito à regulação do serviço de distribuição de energia elétrica,

atendimento ao cliente.

em novembro de 2008 a Aneel definiu a metodologia para o segundo
ciclo de revisão tarifária das distribuidoras, após 11 meses de análise

A concessionária também é fiscalizada por órgãos

das contribuições dos agentes, recebidas durante o processo de

estaduais das regiões em que atua: Agência Reguladora

audiência pública iniciado em 2007.
Em decorrência de pleito apresentado à Aneel ao final da revisão tarifária em
2007, a Elektro obteve em 2008 a correção do valor dos ativos imobilizados
e o aumento do montante reservado à cobertura da inadimplência.

de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo
(Arsesp) e Agência Estadual de Regulação dos Serviços
Públicos de Mato Grosso do Sul (Agepan).
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Centro de Operação de Distribuição

A primeira década
O ano de 2008 representa um marco na história da Elektro.

de superar as expectativas de todos os seus públicos de interesse,

São 10 anos de existência pautados pela busca da excelência,

como clientes, colaboradores, investidores, fornecedores, parceiros,

que a levaram a cumprir seus objetivos maiores, expressos em sua

entidades de classe, órgãos reguladores e a comunidade.

Visão, Missão e Valores.
Nesses 10 anos de atividades, a empresa tem levado energia
Nesse período, para atingir a qualidade nos serviços prestados e

para milhões de consumidores, com cada vez mais qualidade e

o aperfeiçoamento dos processos de gestão, a Elektro realizou

segurança. Os clientes reconhecem essa evolução: na década,

um amplo programa de investimentos em tecnologia, melhorando

sua satisfação subiu de um patamar de 60% para 82,7%,

seus indicadores de eficiência operacional, sua gestão econômico-

segundo pesquisa junto aos clientes residenciais realizada em

financeira e promovendo a sustentabilidade. Sempre com o intuito

2008 pela Abradee.
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1998 - Nasce a Elektro. O segmento de distribuição de energia elétrica

2003 - A Central de Atendimento ao cliente é certificada de acordo

da Companhia Energética de São Paulo (Cesp) é privatizado

com a norma NBR ISO 9001:2000 também para “Apuração,

e a nova empresa passa a ser controlada pelo grupo norte-

Tratamento e Divulgação dos Indicadores Técnicos e

americano Enron. A concessionária é certificada de acordo com

Comerciais”. Criação do Instituto Elektro para a promoção das

a norma NBR ISO 9001:2000 pelo “Serviço de Atendimento

ações de responsabilidade social da empresa.

Telefônico ao Cliente”. Início do projeto de educação ambiental
Meninos Ecológicos.

2004 - A Elektro ganha o Prêmio Abradee de Melhor Gestão Operacional
e é escolhida a melhor distribuidora de energia elétrica do País.

1999 - Entrada em operação do sistema SAP nas operações da

A Prisma Energy International Inc. assume a participação

empresa. Início do programa de eficiência energética Elektro

acionária indireta da Elektro. Início da certificação de acordo

nas Escolas, pioneiro entre as distribuidoras de energia elétrica.

com a norma NBR ISO 14001:2004 das subestações de
energia Cabreúva 02, Caieiras, Bertioga 03 e Igaratá. Início do

2000 - Entra em operação o Sistema de Gestão de Distribuição (SGD),

projeto Rádio Elektro com a veiculação de programas voltados

ferramenta com a qual a Elektro gerencia em tempo real a

à prestação de serviços e à divulgação de informações sobre

operação e a manutenção de sua rede de distribuição, por meio

segurança e o melhor uso da energia elétrica.

da integração das áreas de operação de rede, planejamento,
projetos e engenharia. Criação da Ouvidoria externa.

2005 - A Elektro sobe quatro níveis no seu rating corporativo, devido ao
processo de reestruturação financeira que eliminou a exposição

2001 - Inauguração da nova Sede Corporativa, em Campinas.

cambial da companhia e permitiu a capitalização de sua dívida.

O Centro de Operação de Distribuição (COD) e a Central de

Pelo segundo ano consecutivo, a concessionária é escolhida

Atendimento ao Cliente passam a atuar de forma centralizada.

a melhor distribuidora de energia elétrica do País. Início do

Criação do Centro de Excelência Elektro (Universidade

Sistema de Gestão de Serviços (SGS), que faz a integração em

Corporativa da Elektro). O governo federal determina o

tempo real das equipes de campo - a comunicação entre as

racionamento de energia elétrica no País. Elektro ganha o

equipes fica mais eficiente com a adoção do Personal Digital

Prêmio Abradee, região Sudeste.

Assistant (PDA) e o atendimento às ocorrências se torna mais
ágil. A Sede Corporativa e as Sedes Regionais passam a contar

2002 - A Elektro é eleita a melhor distribuidora de grande porte pelo

com um Sistema de Gestão em Segurança e Saúde Ocupacional

Índice Aneel de Satisfação do Cliente (Iasc). Terceirização do

certificado de acordo com a norma OHSAS 18001:1999.

serviço de operação logística de materiais no Centro de

Além disso, o Instituto Elektro recebe a certificação de acordo

Distribuição, em Sumaré (SP). Início do projeto de regularização

com a norma NBR ISO 9001:2000 para “Desenvolvimento,

de energia elétrica nas comunidades de baixa renda.

implementação e gestão de programas e projetos sociais”.
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Novo Centro de Distribuição em Sumaré (SP)

2006 - A Elektro ganha os prêmios de Melhor Gestão Financeira e Melhor

2008 - Pela quarta vez, a empresa conquista o Prêmio de Melhor

Gestão Operacional da Abradee. A Ashmore Energy International

Gestão Operacional da Abradee. Elevação do rating corporativo

(atual AEI) adquire 100% das ações da controladora indireta da

de brAA- para brAA pela agência de classificação de riscos

Elektro, Prisma Energy. Início da digitalização das subestações e

Standard & Poor’s. Inauguração do novo Centro de Distribuição,

da instalação dos religadores digitais, que podem ser acionados

em Sumaré (SP). Início da impressão da fatura em papel

remotamente e permitem a retomada do fornecimento de

reciclado e em Braille.

energia a partir do Centro de Operação de Distribuição (COD),
em caso de interrupção acidental.
2007 - A Elektro atinge a marca de dois milhões de unidades
consumidoras conectadas à sua rede de distribuição.
A empresa ganha os Prêmios da Abradee nas categorias: Melhor
Distribuidora de Energia Elétrica do Brasil, Gestão Operacional,
Responsabilidade Social e Avaliação pelo Cliente. A distribuição
de energia elétrica da concessionária, incluindo o projeto de
expansão de redes, recebe a certificação de acordo com a
norma NBR ISO 9001:2000.

São esses os principais fatos
que marcaram a trajetória da Elektro,
da criação até seu reconhecimento
como empresa de destaque
na distribuição de energia elétrica
no Brasil.
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Premiações e reconhecimentos em 2008
• Prêmio Abradee 2008 de Melhor Gestão Operacional. A empresa
foi premiada nessa categoria por quatro anos e, nos últimos três,
de forma consecutiva.

• Prêmio Talentos em RH pela Gestão & RH Editora.
• Inclusão na lista das 10 Melhores Empresas em Cidadania Corporativa
pela Gestão & RH Editora.

• 2º lugar no Prêmio Aneel de Satisfação do Consumidor (Iasc), na

• Ampro Globes Awards 2008 pelo Plano de Comunicação do Programa

categoria “Região Sudeste acima de 400 mil unidades consumidoras”.

Energia Comunitária Elektro no Guarujá e pelo projeto Cine Elektro.

• Guia Exame de Sustentabilidade. A revista Exame reconheceu,
pela quarta vez consecutiva, a Elektro como uma das 20 melhores
empresas em atuação sustentável.
• 4º lugar no Prêmio Abrasca de Melhor Relatório Anual e menção
honrosa, na categoria “Dimensão Socioambiental”.
• Guia Empresas mais Admiradas do País, promovido pela revista Carta Capital.
A Elektro foi a 4ª colocada no ranking de fornecedores de energia.

O prêmio é promovido pela Marketing Agencies Association (MAA).
• Prêmio Funcoge, na categoria “Capacitação e Desenvolvimento de
Pessoas”. A Elektro ficou em 1º lugar com o projeto Valores e Sistema
de Gestão do Conhecimento.
• Prêmio Abracopel (Associação Brasileira de Conscientização para
os Perigos da Eletricidade) de Jornalismo, na categoria “Jornalismo
Empresarial/Institucional”, para o programa Rádio Elektro.

• Inclusão na lista das 10 melhores empresas na pesquisa “As 100

• Prêmio Troféu Fumagalli, na categoria “Responsabilidade Social”,

melhores empresas em Índice de Desenvolvimento Humano e

pelo desenvolvimento do projeto Censo de Pessoas com Deficiência

Organizacional - IDHO”, promovida pela Gestão & RH Editora.

em Limeira.

O Diretor-Presidente da Elektro, Carlos Marcio Ferreira (à dir.),
recebe o troféu de Melhor Gestão Operacional do Prêmio Abradee 2008

Relatório de Sustentabilidade 2008

|

10 ANOS

Em 2008, a Elektro distribuiu
10.845 GWh de energia elétrica,
alcançando uma receita de
R$ 3,7 bilhões. O investimento
do ano somou R$ 249 milhões,
ampliando ainda mais a qualidade
dos serviços de distribuição.
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Indicadores Econômico-Financeiros
Receita Operacional Bruta (R$ milhões)
Receita Operacional Líquida (R$ milhões)
Resultado do Serviço (R$ milhões)
Margem do Resultado do Serviço1 (%)
EBITDA (R$ milhões)
Margem EBITDA1 (%)
Lucro Líquido (R$ milhões)
Margem do Lucro Líquido1 (%)
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Declarados (R$ milhões)
Investimentos2 (R$ milhões)

2006

2007

2008

3.626,3
2.276,9
772,3
33,9
891,6
39,2
501,7

3.582,7
2.256,0
701,9
31,1
823,2
36,5
466,9

3.719,9
2.512,5
630,1
25,1
754,4
30,0
391,8

22,0
476,6
248,4

20,7
443,6
252,8

15,6
371,2
249,0

Margens
Não
inc calculadas em relação à Receita Operacional Líquida.
Não inclui investimentos realizados com recursos de clientes.
lui investimentos realizados com recursos de terceiros.

1
2

Obs.: Conforme esclarecimentos no Capítulo Desempenho Econômico e Financeiro, em “Novas regras de mercado”, houve reclassificação nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2007
em relação aos números publicados no exercício anterior, visando a atender a Lei 11.638 de 2007.

Indicadores Operacionais

2006

2007

2008

Duração Equivalente por Unidade Consumidora - DEC (horas)
Frequência Equivalente por Unidade Consumidora - FEC (interrupções)
Perdas de Energia (%)

10,17
6,74
6,86

9,36
6,41
6,86

8,52
6,02
6,71

Indicadores Comerciais

2006

2007

2008

11.124
9.561
3.347,5
287,4

11.545
9.971
3.327,9
300,4

12.283
10.845
3.404,8
252,4

2006

2007

2008

103
8.498
115,6
350.451
29.434
45.557,0
7.137
41

225
16.062
179,9
292.404
70.106
45.518,0
8.217
94

288
16.770
423,7
342.675
39.942
42.287,0
8.773
50

Compra de Energia Elétrica (GWh)
Energia Elétrica Distribuída a Clientes Finais3 (GWh)
Receita de Fornecimento de Energia a Clientes Finais (R$ milhões)
Receita do Uso do Sistema de Distribuição4 (R$ milhões)

Indicadores Ambientais
Quantidade de furtos de transformador
Vazamento de óleo de transformador (litros)
Resíduos contaminados com óleo coprocessado (tonelada)
Regeneração de óleo de transformador energizado (litros)
Reciclagem de lâmpadas (unidade)
Consumo de água (m3)
Consumo próprio de energia elétrica (MWh)
Instalação de rede compacta (km instalado)
3
4

Volume de energia distribuída ao mercado cativo da concessionária.
Receita proveniente do uso do sistema de distribuição pelos consumidores livres na área de concessão.

Relatório de Sustentabilidade 2008

|

21

10 ANOS

Segurança
Elektro

2006

2007

2008

1
1

2
9

0
7

2006

2007

2008

1
11

3
14

1
12

2006

2007

2008

12
48

13
24

3
33

Indicadores Sociais Internos5

2006

2007

2008

Saúde (R$ milhões)
Segurança e saúde no trabalho (R$ milhões)
Educação6 (R$ mil)
Cultura (R$ mil)
Capacitação e desenvolvimento profissional7 (R$ milhões)
Creches ou auxílio-creche (R$ mil)
Participação nos lucros ou resultados (R$ milhões)
Previdência Privada (R$ milhões)
Encargos sociais compulsórios (R$ milhões)
Alimentação (R$ milhões)

9,1
4,2
389
17
6,3
286
14,6
4,0
41,7
11,0

8,6
6,8
344
110
5,2
320
12,4
3,9
42,4
12,6

9,3
5,6
662
150
5,1
319
12,9
3,9
43,5
13,7

Indicadores Sociais Externos5

2006

2007

2008

2,5
3,4
2,9
153.735

3,6
3,1
5,8
221.244

2,2
2,8
4,9
172.507

Fatalidades
Acidentes com afastamento

Parceiras
Fatalidades
Acidentes com afastamento

População
Fatalidades
Lesões

Educação (R$ milhões)
Cultura (R$ milhões)
Outros (R$ milhões)
Doações de roupas (peças)

Os indicadores representam os investimentos com cada item.
Recursos investidos em reembolso de educação, bolsas e outros gastos com educação.
7
Recursos investidos em treinamentos, cursos e gastos voltados especificamente para capacitação relacionada com a atividade desenvolvida por colaboradores.
5
6
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A estrutura de gestão da Elektro está organizada
para garantir o cumprimento de seus objetivos
estratégicos: a prestação de um serviço de
qualidade, com ganhos de eficiência e geração
de riquezas. O compromisso com a ética nos
negócios e nas relações com os públicos de
interesse faz parte do dia a dia da concessionária,
que mantém instâncias de controle para
assegurar o cumprimento desses princípios.
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Gestão com foco
na estratégia
A Elektro apoia sua gestão operacional em uma estrutura desenhada

item 4.3 do Edital de Privatização, a concessionária obedece a rígidas

para assegurar os ganhos de eficiência que vão garantir a

normas de conduta e gestão financeira. Suas instâncias decisórias

sustentabilidade do negócio e a geração de riqueza para a sociedade.

estão integradas aos mecanismos de controle e de Compliance e aos

Como sociedade anônima de capital aberto, seguindo as definições

Comitês que garantem a condução cotidiana das operações dentro

das “Obrigações Especiais do Detentor do Bloco de Controle”,

dos mais elevados padrões éticos.

A gestão da concessionária busca a eficiência das operações,
a satisfação dos clientes e a geração de riqueza para a sociedade.

Comprometimento ético
A Elektro mantém estruturas de controle e canais de denúncia que

A Elektro conta com o Comitê de Avaliação de Processos

garantem o cumprimento das diretrizes de conduta ética que normatizam

e Controles Internos, formado pelo Diretor-Presidente, pelos

seus processos internos e asseguram sua adequação às leis vigentes,

Diretores, pelo Controller e pelo Gerente Executivo de Auditoria e

aos princípios e aos valores que norteiam a condução de seus negócios.

Controles Internos. O Comitê tem como objetivo assegurar que as
atividades da auditoria interna estejam alinhadas com os objetivos

O Comitê de Ética é responsável por assegurar o cumprimento

da direção, por meio da definição de diretrizes políticas de

do Código de Conduta da companhia. O grupo é formado por seis

atuação e aprovação do plano de auditoria. Também compete ao

representantes de diferentes áreas, que, além de suas atribuições

Comitê a revisão das deficiências de Controle Interno apontadas

regulares, também analisam as questões éticas que lhes são propostas,

nos Relatórios de Auditoria e a análise das medidas de correção

recebendo e investigando eventuais denúncias de não cumprimento do

adotadas, bem como acompanhamento e atuação na regularização

Código de Conduta ou supostos desvios de conduta. Todos os casos são

dos pontos de auditoria.

devidamente tratados pelos membros do comitê, seguindo os princípios
do Código de Conduta e observando o sigilo indispensável para cada
caso. Para conhecer o Código de Conduta, visite o nosso site.
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Eletricista instalando espaçadores de fase

Lei Sarbanes-Oxley
A lei norte-americana é o mecanismo adotado para mitigar riscos que impactam as demonstrações financeiras e os controles internos.
A Elektro mapeou seus controles internos e os dividiu em processos de negócios, sendo estes testados e revisados anualmente. Os testes
anuais servem para o fortalecimento do ambiente de controles da empresa, bem como para a disseminação da cultura de trabalho focada em
ética e transparência.
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Gestão Empresarial
Conforme detalhadamente descrito em seu Estatuto Social, disponível

na forma da lei, e extraordinariamente sempre que os interesses da

para consulta no site da concessionária (www.elektro.com.br),

companhia exigirem, a fim de: aprovar as contas dos administradores, relativas

as decisões estratégicas da Elektro são definidas por três órgãos:

ao exercício social; avaliar, discutir e votar as demonstrações financeiras;

a Assembleia de Acionistas, o Conselho de Administração e a

determinar a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos;

Diretoria Executiva. Os acionistas se reúnem ordinariamente dentro

eleger os membros do Conselho de Administração; e fixar a remuneração

dos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social,

dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva.

O Conselho de Administração é a instância responsável
por, dentre outras atribuições, fixar a orientação geral dos
negócios da companhia, escolher e destituir os membros da
Diretoria Executiva, convocar a Assembleia de Acionistas e
recomendar a aprovação do orçamento de cada exercício
social e das contas do exercício anterior. O Conselho de
Administração é composto por no mínimo quatro e no
máximo sete membros efetivos, com igual número de
suplentes, dos quais um membro efetivo e um suplente são
reservados aos representantes dos empregados da empresa.
Atualmente, um membro efetivo e dois suplentes pertencem à
Diretoria da empresa. O mandato dos membros do Conselho
de Administração é de três anos, admitida a reeleição.
Em 2008, o Conselho de Administração fez sete reuniões.

Composição do Conselho de Administração
em 31/12/20081
João Carlos Ribeiro de Albuquerque
Presidente
Antonio Mario Celia Martínez-Aparício
Membro efetivo
Carlos Marcio Ferreira
Membro efetivo
Claudinei Donizeti Ceccato
Membro efetivo (representante dos colaboradores)
James Alton Hughes
Membro efetivo
1
O histórico profissional dos membros do Conselho de Administração estão
disponíveis para consulta no site da Elektro.

A Diretoria Executiva tem a responsabilidade direta de
praticar todos os atos necessários ao funcionamento regular
da companhia, bem como garantir que estejam alinhados às
deliberações adotadas na Assembleia de Acionistas, no Conselho
de Administração e em suas próprias reuniões.

Composição da Diretoria2
Carlos Marcio Ferreira
Diretor-Presidente
Francisco Alfredo Fernandes
Diretor Executivo de Operações
Luiz Sergio Assad
Diretor Executivo de Assuntos Regulatórios e Institucionais
Max Xavier Lins
Diretor Executivo Comercial e de Suprimento de Energia
Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva
Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores
Adriana Elias Chaves
Diretora de Recursos Humanos e Infraestrutura
Cinthia Maria Ambrogi Alonso
Diretora Jurídica e de Compliance
Márcio Henrique Fernandes
Diretor de Tecnologia da Informação, Suprimentos e Logística
O histórico profissional dos membros da Diretoria estão disponíveis para consulta
no site da Elektro.

2

Para assegurar a transparência, o livre acesso aos dados e a
agilidade na divulgação das informações relevantes, a Elektro
mantém em seu portal na Internet uma seção dedicada às
relações com investidores. Ali, são publicados os relatórios anuais e
trimestrais, os fatos relevantes da companhia, o histórico profissional
dos diretores e demais informações de interesse dos acionistas.
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Composição Acionária
Em 31 de março de 2008, a Assembleia de Acionistas aprovou o

foi divulgado para o mercado por meio de publicação de Fato Relevante,

grupamento das ações de emissão da companhia na proporção de

em 4 de março de 2008, nos jornais Valor Econômico e Diário Oficial

duas mil ações existentes para uma nova ação da mesma espécie.

do Estado de São Paulo. Após o grupamento de ações, o capital social

O grupamento visou a adequar a negociação de ações de emissão

da Elektro passou a ser composto por 193.759.265 ações, das quais

da empresa às orientações da BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores,

91.880.972 são ordinárias e 101.878.293 são preferenciais. A atual

Mercadorias e Futuros com relação a esse assunto e resultou na alteração

composição acionária tem a seguinte configuração:

do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia. O grupamento de ações

Acionistas
EPC - Empresa Paranaense Comercializadora Ltda.
ETB - Energia Total do Brasil Ltda.
AEI Investimentos Energéticos Ltda.
AEI Brazil Finance Ltd.
Demais acionistas1
Total
Participação sobre o total de Ações
De acordo com a legislação vigente, as companhias distribuidoras de energia elétrica devem ser sociedades de capital aberto.

1

Sede Corporativa em Campinas (SP)

Ações
Ordinárias

Ações
Preferenciais

Total
das Ações

64,55%
28,26%
7,16%
0,00%
0,03%
100,00%
47,42%

0,00%
33,90%
0,00%
65,51%
0,59%
100,00%
52,58%

30,61%
31,22%
3,40%
34,45%
0,32%
100,00%
100,00%
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A Elektro desenha sua estratégia
de forma integrada, e seus objetivos são
conhecidos por todos na organização.
A concessionária monitora seus
processos e atividades, a fim de garantir
o cumprimento de seus objetivos.

27

Relatório de Sustentabilidade 2008

|

28

10 ANOS

Posicionamento
Estratégico
A Elektro está comprometida com a qualidade de seus serviços através
da aplicação da melhoria contínua e inovação em seus processos,
tecnologias e sistema de gestão.
A atividade de distribuição de energia tem como característica o
monopólio ao atendimento de um mercado consumidor de um serviço
público dentro de uma área de concessão. Tal fato impõe que exista um
agente regulador que garanta que a concessionária esteja operando de
forma eficiente, segura do ponto de vista econômico-financeiro e com
uma tarifa acessível.
A opção pelo atual posicionamento estratégico da empresa está
alinhada às restrições impostas pela atividade regulada de distribuição
de energia. A empresa está limitada a investir na sua área de concessão
e o investimento é sempre analisado pelo regulador com vistas a garantir
prudência nos usos dos recursos da empresa.
Para além da parte financeira, a distribuidora reforça a sua credibilidade
perante o regulador e a sociedade ao fornecer um serviço pautado pela

excelência operacional, segurança, satisfação dos clientes e bem-estar
das comunidades. Portanto, a maximização do retorno ao acionista da
empresa passa necessariamente pela alocação otimizada de recursos
e eficiência em despesas e investimentos que, na visão da Elektro,
poderão ser obtidos através da melhoria contínua e inovação tecnológica
como pilares da política de gestão.

O Mapa Estratégico
garante o alinhamento
dos colaboradores e processos
aos objetivos da companhia.
Para alinhar a organização em torno de sua estratégia, a Elektro
desenvolveu um mapa com seus objetivos, desdobrado nos temas
Regulatório Financeiro, Relacionamento com Clientes, Excelência
Operacional e Pessoas. Há uma forte relação de causa e efeito
entre os temas. Cada um tem objetivos estratégicos específicos,
cuja realização é medida por meio do acompanhamento de indicadores de
desempenho. A partir do Mapa Estratégico, a concessionária acompanha e
comunica a todos os colaboradores o seu desempenho.
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Regulatório Financeiro
O tema Regulatório Financeiro contém os objetivos estratégicos

A estratégia compreende a geração de valor para o acionista, o que

relacionados à criação de valor para o acionista. Neste tema, são

significa garantir a sustentabilidade da empresa para que ela seja capaz

monitorados os indicadores de desempenho financeiro que permitem

de remunerar o acionista de maneira contínua e sólida. Os resultados

avaliar a evolução da eficiência da Elektro ao longo do tempo.

financeiros estão descritos nas páginas 48 a 58 deste relatório.

Relacionamento estreito com o cliente

Relacionamento
com Clientes

Excelência
Operacional

O objetivo estratégico presente no tema Relacionamento com Clientes

O movimento de melhoria contínua dos processos internos aliado à

ressalta a Visão da Elektro em ser a Distribuidora de Energia mais

introdução de novas tecnologias tem se mostrado uma maneira muito

admirada do País. Por esse motivo, a empresa monitora os indicadores

eficaz de alcançar a excelência operacional, melhorando as condições

que medem a satisfação de seus clientes, por meio de pesquisas setoriais

de segurança, aumentando a qualidade do serviço e reduzindo

de satisfação envolvendo diversas vertentes. Nesses levantamentos,

custos operacionais por meio da produtividade. Seus objetivos estão

são avaliadas, por exemplo, a performance dos canais de atendimento,

relacionados à melhoria dos sistemas e práticas de gestão. Alguns

a conta de energia e a imagem da concessionária perante a comunidade.

dos indicadores acompanhados por este tema, tais como DEC, FEC

A performance da concessionária no âmbito deste tema pode ser

e Perdas, apresentaram evolução significativa em 2008, conforme as

encontrada nas páginas 45 a 47 e 70 a 74.

informações das páginas 39 a 44.

A estrutura da Elektro está desenhada
para promover o aumento de sua

eficiência operacional.

O compromisso da empresa com a segurança de todos os envolvidos em
seus processos está presente na estratégia desse tema. Os indicadores
de segurança fornecem as informações necessárias para a condução
das ações que visam a prevenir e evitar acidentes com colaboradores,
parceiros e a população. Os resultados podem ser consultados no
capítulo Segurança, às páginas 35 a 38.
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Pessoas
Os objetivos deste tema estão constituídos de forma a buscar o
desenvolvimento do Capital Humano e de todos os outros fatores
necessários ao sucesso dos objetivos estratégicos presentes nos demais
temas. Os indicadores de treinamento, recrutamento interno e clima
organizacional visam a acompanhar o clima e o desenvolvimento de seus
colaboradores. Os resultados da perspectiva podem ser consultados nas
páginas 64 a 69.

Gestão de Princípios
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.

Visão
Ser a distribuidora de energia mais admirada do País.

Valores
- Segurança
- Respeito
- Integridade
- Comunicação
- Excelência

Eletricista da Elektro se prepara
para um dia de trabalho
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Planejamento Estratégico
O processo de Planejamento Estratégico é anual. Nele, a análise do
conteúdo é um processo sistemático, realizado pela Diretoria Executiva,
sendo acompanhado mensalmente pela organização. O planejamento
estratégico ocorre após a análise do ambiente interno e dos cenários
econômico, político, regulatório, tecnológico e mercadológico, resultando
na definição das principais iniciativas e projetos para a condução dos
negócios alinhados com a visão estratégica da empresa para um
período de cinco anos. Esse planejamento é desdobrado em um Plano
de Negócios, documento em que são determinadas metas anuais e
recursos necessários para a implementação da estratégia.

Encontro Elektro 2008:
reunião anual com os colaboradores

Os grandes objetivos estratégicos e os indicadores que monitoram seu
desenvolvimento consolidam o Mapa Estratégico. O acompanhamento
dos resultados é realizado por toda a organização, por meio de um

e velocidade de implementação das ações definidas para melhorar

painel de indicadores - publicado na Intranet (rede eletrônica de

a performance da companhia.

comunicação interna) - e da Diretoria. Nessas reuniões, os objetivos
são discutidos e ações pró-ativas e corretivas são determinadas,

O alinhamento das ações cotidianas às metas de médio e longo prazos

caso seja verificada a necessidade. Um dos grandes desafios,

e a condução dos negócios em sintonia com a visão de futuro são

atualmente, é garantir a disponibilidade e o compartilhamento

assegurados pela organização por meio de sua Política de Gestão

de informações, permitindo revisões rápidas no monitoramento

estruturada, que define as diretrizes de atuação da Administração.

Sistema Empresarial Elektro - SEE
Para garantir um padrão gerencial sustentável em todas as áreas da

entre as áreas para facilitar as suas operações. Por fim, o Modelo de

companhia, a Elektro adotou, em 2004, o Sistema Empresarial Elektro (SEE).

Gestão é composto por 13 comitês, divididos em três componentes:

Trata-se de uma ferramenta estratégica que reúne uma série de diretrizes

Estratégicos, Tático-Operacionais e de Sustentabilidade.

distribuídas pelos modelos de Negócio, de Organização e de Gestão.
O Modelo de Negócio do SEE define os principais processos de planejamento

Em 2008, a concessionária manteve a certificação de acordo com

e sua articulação com as partes interessadas.

a norma NBR ISO 9001:2000 para os processos de distribuição
de energia elétrica e integrou as demais certificações que possuía

O Modelo de Organização tem como objetivo alinhar a estrutura da

ao seu escopo. Acesse, no site da Elektro, a Política de Gestão

empresa à sua estratégia, buscando a máxima convergência nas ações

da empresa.

Sustentabilidade faz parte da estratégia
Confira, nos Anexos, a Matriz de Sustentabilidade com todos os projetos, ações e programas da Elektro que expressam o compromisso
da empresa com a sustentabilidade.
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A identificação e a prevenção de riscos
são atividades fundamentais no dia a dia
da concessionária. Esse rigoroso controle
garante a continuidade dos serviços
prestados, sempre de acordo com os mais
altos padrões de qualidade e segurança.
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Observação permanente
dos processos

A Elektro faz verificações sistemáticas,
a fim de prevenir as situações de risco
e mitigar seus efeitos.

A Elektro atua de forma preventiva e implementa no cotidiano uma

da empresa, que também têm a função de propor um plano de

política de antecipação de riscos.

ação para atender às demandas verificadas, conforme o caso. A fim
de evitar qualquer não conformidade, a empresa informa as áreas

- Comitê de Gestão de Crise: coordenado pelo Diretor-Presidente da

impactadas, planeja e detalha os meios para a implementação das

companhia e composto pelos demais diretores, reúne-se em situações

novas regras tão logo entrem em vigor. Além disso, age de forma

de crise para a avaliação e a criação de planos de contingências,

prospectiva com os públicos formadores de opinião antes que as

evitando a ampliação de incidentes e danos à imagem e à reputação.

iniciativas se tornem leis.

Quando acionado, o Comitê determina a formação de equipe para
gerenciamento da crise/incidente, estabelece o plano de ação para
tratamento da situação e propõe ações para evitar sua recorrência.
- Contingências: para lidar com situações imprevistas e de emergência
que representem qualquer risco à continuidade de seus serviços
essenciais, a empresa criou o Plano de Continuidade de Negócios
(PCN), responsável pelo gerenciamento de crises de forma a diminuir
e conter consequências mais graves. Em sua Intranet, a companhia
divulga as instruções normativas referentes ao PCN, com atualização
anual. Em 2008, foram feitas simulações de situações de crise.
Todos os colaboradores envolvidos no Plano têm conhecimento sobre
o manual do PCN, que traz orientações sobre como agir e a quem
recorrer em situações de risco.

- Ética nos negócios: a Elektro obedece às rígidas regras estabelecidas
pela Foreign Corrupt Pratices Act (FCPA), para inibir práticas de
corrupção. Essa lei federal norte-americana, que estabelece regras de
conduta anticorrupção e de transparência contábil e proíbe qualquer
ato de suborno às autoridades do governo, rege a controladora da
companhia, a AEI, bem como suas subsidiárias. Ao longo de 2008,
a empresa desenvolveu várias ações para disseminar as normas
entre os seus colaboradores e parceiros. A concessionária também
possui canais de denúncia, a fim de evitar abusos e desvios de
conduta por parte de seus colaboradores e dirigentes. O Código de
Conduta estabelece normas para a condução dos negócios e é de
conhecimento de todos na companhia.

- Radar Regulatório: como empresa regulada, a Elektro

- Trabalho de campo: para reduzir continuamente o risco de acidentes,

acompanha atentamente as mudanças nas regras do setor elétrico.

a Elektro, além dos treinamentos, incorporou ao seu dia a dia o

Para isso, criou o Radar Regulatório, um instrumento que contribui

Programa Comportamento pela Vida, cujo objetivo é reforçar a prática

para o acompanhamento diário dos movimentos regulatórios que

do comportamento seguro a partir da valorização da vida. A iniciativa

envolvem o setor. Os assuntos captados pelo Radar Regulatório,

teve o apoio de um grupo de trabalho que recebeu capacitação

por meio da leitura do Diário Oficial e da análise de documentos

específica para observar e dar feedback aos colaboradores durante

emitidos pela Aneel, entre outros, são avaliados por especialistas

a execução das atividades.
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O Comitê de Gestão de Crise é coordenado pelo Diretor-Presidente
e conta com a participação de representantes de todas as áreas da companhia.

- Política de Utilização de Instrumentos Financeiros e

distribuição da energia. No caso da CAC, os operadores recebem a

Derivativos: atualmente, a Elektro não possui derivativos e, ao longo

chamada do cliente e encaminham a demanda diretamente ao COD,

de 2008, não efetuou qualquer operação com esses instrumentos

que imediatamente toma as providências necessárias.

financeiros. De acordo com a política da concessionária, a utilização
de derivativos tem como objetivo proteger a empresa de eventuais

- Segurança com a população: por meio de atividades socioculturais,

exposições a variações cambiais e mudanças nas taxas de juros.

nas comunidades em que atua, a empresa conscientiza a população

Em suas atividades, são consideradas relevantes apenas as variações

sobre a segurança com a rede elétrica. No Circuito Cultural Elektro,

cambiais relativas aos pagamentos pela energia comprada de Itaipu,

realiza um trabalho de conscientização com os espectadores das

atrelados ao dólar norte-americano. Ao final de 2008, essas variações

apresentações de música, teatro e cinema que promove. Por meio da

não apresentaram impacto nas demonstrações de resultado da

Rádio Elektro, que tem penetração em 96% da área de concessão e

companhia por já estarem contempladas no reajuste tarifário anual,

atinge 99% de seus clientes, a empresa divulga dicas e informações a

conforme mecanismo da CVA. Da mesma maneira, a empresa

respeito do uso seguro e eficiente da energia elétrica.

considerava possuir, em 31 de dezembro de 2008, hedge natural
com relação à dívida indexada à inflação (IGP-M), também em virtude
do mecanismo de reajuste tarifário.

- Seguros: a distribuidora possui coberturas de seguro
compatíveis com os riscos das atividades desenvolvidas,
conforme a tabela abaixo:

- Qualidade do serviço: um sistema de monitoramento que opera
24 horas por dia garante a excelência dos serviços prestados.

Riscos

Por meio de acompanhamento on-line, a concessionária monitora em
tempo real os fatores climáticos que mais oferecem riscos às suas
operações e consegue intervir imediatamente. Isso é possível graças
ao alinhamento dos serviços em uma mesma plataforma, que reúne

Riscos operacionais/multirrisco
Responsabilidade civil de terceiros
Responsabilidade civil de administradores

Importância segurada
(milhões)
R$ 451,2
US$ 25,0
US$ 15,0

as atividades do Centro de Operações de Distribuição (COD) e da
Central de Atendimento ao Cliente (CAC). Essa organização permite
que cerca de 80% das intervenções na rede elétrica da companhia

Para mais informações a respeito dos riscos a que está exposta

aconteçam de forma preventiva. Parte dos reparos é feito a partir

a concessionária, consulte a Nota Explicativa nº 41 às

do próprio COD, que está ligado às subestações responsáveis pela

Demonstrações Financeiras.
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A preocupação com a segurança é um
dever de todos, que precisa estar presente
no dia a dia das pessoas, no trabalho
ou fora dele. Esse pensamento foi uma
das principais bandeiras da Elektro
no ano de 2008. A segurança é o
Valor número 1 na concessionária
e inspirou uma série de ações ao longo
do último exercício.
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Valorização da vida
A Segurança é o principal Valor da empresa e está evidenciada em
todos os documentos relativos ao sistema de gestão empresarial.
Para assegurar a manutenção de um ambiente de trabalho saudável
e seguro, a Elektro realiza atividades permanentes de capacitação
e treinamento dos colaboradores, investe na normatização de
procedimentos internos e incorpora novas tecnologias em suas

Os colaboradores são constantemente
treinados para avaliar situações
de perigo, identificar riscos e mitigá-los
por meio de ações preventivas.

operações. Ao mesmo tempo, procura desenvolver também o
lado comportamental das pessoas, no qual a segurança deve ser
compreendida como um valor maior, que vai além dos limites da empresa
e começa na própria residência do colaborador. Esse pensamento foi
uma das principais bandeiras da empresa no ano de 2008.

Programa de Observação de Segurança
Começou em 2007 e ganhou força no último ano. A ferramenta,
que estimula os colaboradores a identificar riscos no ambiente de
trabalho e, a partir deles, sugerir melhorias e soluções, pode ser
considerada um sucesso de participação. A meta de 2008, de 7.034
observações de segurança, estabelecida de acordo com a Pirâmide
de Bird1, foi superada: de janeiro a dezembro, a urna criada para
receber as observações registrou cerca de 8,8 mil manifestações.
Por estar relacionada a uma questão absolutamente estratégica para a
empresa, em 2008 a iniciativa fez parte dos indicadores que definem
os valores pagos aos colaboradores no programa de Participação nos
Lucros e Resultados. Para os próximos anos, a Elektro estabeleceu
metas mais ambiciosas e espera receber um volume ainda maior de
observações de segurança.
Dentre as ações de melhoria implementadas a partir das Observações
de Segurança, destacam-se caixa de contenção para transporte de
transformadores nos caminhões, instalação de guincho hidráulico para
carga e descarga de materiais nas caminhonetes, melhoria na rampa
de acesso à entrada principal da Sede e melhorias na sinalização de
solo para trânsito de veículos.
A Pirâmide de Frank Bird é o resultado de um estudo estatístico que mostra uma relação
provável entre acidentes graves, leves, incidentes e comportamentos inseguros. Quanto mais
se trabalha na base da pirâmide, ou seja, nos comportamentos inseguros e incidentes, menor
é a probabilidade de ocorrer acidentes graves.

1

Programa Observação de Segurança
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Colaborador da Elektro utiliza a motopoda para realizar a manutenção preventiva da rede

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos (IPAR)

Investimento em tecnologia

Trata-se de uma ferramenta que permite levantar, de forma estruturada,

A Elektro investiu em novas tecnologias e adquiriu equipamentos

os riscos de acidentes, classificá-los e, a partir daí, definir as ações

para melhorar as condições de segurança em seus processos

necessárias para combatê-los. Essas ações podem incluir treinamentos,

e a produtividade das operações. Dentre eles, destaca-se

investimentos e a adoção de novos procedimentos.

a motopoda, que permite o corte da vegetação sem a
necessidade de desligamento da rede elétrica. O detalhamento

Lições aprendidas

dos investimentos está na página 54 do capítulo Desempenho

A partir da ocorrência de um acidente, uma equipe multidisciplinar

Econômico-Financeiro.

o analisa e compreende as falhas. Desta forma, extrai lições que podem
ser aplicadas para toda a organização.

Selo Elektro
Trata-se de uma iniciativa para reduzir riscos que envolvem

Programa Comportamento pela Vida

fornecedores e empresas parceiras. O objetivo da distribuidora

Tem o objetivo de conscientizar o colaborador sobre a importância

é garantir o cumprimento dos requisitos de segurança por parte

da mudança de comportamento perante as questões de segurança.

dos parceiros, que recebem um destaque por sua atuação,

Por meio de treinamentos específicos, o Programa Comportamento pela Vida

o Selo Elektro. Para implementar o projeto, a companhia criou

estimula os colaboradores a abordar seus colegas quando considerarem

um sistema de gestão, dividido em etapas, que vão desde a

que há alguma ação insegura nos procedimentos de segurança.

verificação de aspectos legais até a auditoria do Sistema de Gestão.
Em 2008, a Elektro concluiu a auditoria da primeira etapa em

Recertificação do OHSAS 18001

todas as empresas parceiras de PGO (Plano Geral de Obras) e

A recertificação, obtida em 2008, atesta a constante preocupação

PGM (Plano Geral de Manutenção).

da Elektro com a prevenção de riscos, a utilização de equipamentos
adequados e a capacitação permanente de seus colaboradores,
e reconhece a maturidade do Sistema de Gestão de Segurança
e Saúde Ocupacional da empresa.
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Segurança é o principal Valor da companhia
e faz parte de suas prioridades cotidianas.

Colaboradores próprios
Total de acidentes de trabalho (com e sem afastamento) - inclui acidentes com veículos
Total de acidentes de trabalho com afastamento
Total de acidentes de trabalho sem afastamento
Média anual de acidentes de trabalho por colaboradores

2006

2007

2008

154

148

126

1

9

7

27

18

19

0,058

0,055

0,047

Taxa de frequência de acidentes (TF)

0,38

1,87

1,45

Taxa de gravidade de acidentes (TG)

1.194,00

2.536,21

198,17

0,95

0,75

0,02

1

2

0

2006

2007

2008

74

195

249

Taxa de lesões
Acidentes fatais

Colaboradores parceiros
Total de acidentes de trabalho (com e sem afastamento) - inclui acidentes com veículos
Média anual de acidentes de trabalho por colaboradores

0,022

0,045

0,056

Taxa de frequência de acidentes (TF)

2,05

1,90

1,83

Taxa de gravidade de acidentes (TG)

1.160,00

2.385,23

963,57

1

3

1

2006

2007

2008

15.921

12.117

2.746

48

24

33

2

5

71

Acidentes fatais

População
Taxa de gravidade de acidentes (TG) por choque elétrico na rede concessionária
Total de acidentes (inclui lesões leves e graves)
Número de melhorias implementadas com o objetivo de oferecer produtos e serviços mais seguros

Melhorias implementadas - Identificadas as seguintes melhorias, por grupo, com impacto na segurança: 1) Digitalização de religadores; 2) Digitalização de subestações; 3) Substituição de para-raios;
4) Recondutoramento de redes; 5) Remoção de redes; 6) Readequação de redes; 7) Ampliação de redes.

1
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Em 2008, a Elektro obteve seus melhores
índices de DEC (Duração Equivalente de
Interrupção por Unidade Consumidora)
e FEC (Frequência Equivalente por
Unidade Consumidora), ambos abaixo
dos níveis exigidos pela Aneel. A empresa
tem a melhor gestão operacional do
setor elétrico brasileiro, de acordo com
a Abradee, e registra um dos menores
índices de perdas globais do segmento.
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A Elektro tem a melhor

gestão operacional do setor elétrico.

Qualidade e eficiência

Eletricistas em procedimento de
restabelecimento de energia elétrica

Pela quarta vez (2004, 2006, 2007 e 2008), a companhia ganhou
o prêmio de melhor gestão operacional da Abradee. Isso reflete a
prestação de um serviço eficiente e de qualidade aos clientes, com
destaque para a utilização do Sistema de Gestão de Distribuição (SGD),
no qual modernos equipamentos estão interligados no controle da
execução dos nossos serviços, que é referência no setor de energia
elétrica, e também para o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ),
que monitora nossos principais processos.
Em 2008, os esforços da empresa focaram em manutenção
preventiva, tecnologia, engenharia e revisão de processos de trabalho
ligados a operação em campo. Os investimentos na expansão do
sistema elétrico, na modernização dos equipamentos e em novas
soluções logísticas para aumentar a segurança, a eficiência e a
qualidade dos serviços totalizaram R$ 194 milhões no período,
4% superior ao investimento do ano anterior.

Investimentos na rede de distribuição
Expansão e modernização do sistema elétrico
Ligação de novos consumidores
Total dos investimentos1 (R$ milhões)
Não inclui investimentos realizados com recursos de clientes.

1

2006

2007

2008

178
70
248

187
66
253

194
55
249
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Os indicadores técnicos Duração Equivalente de Interrupção por

digitalização, automação e sistemas que aprimoraram a eficiência

Unidade Consumidora (DEC) e Frequência Equivalente por Unidade

no monitoramento e no controle da rede, trazendo melhoria na

Consumidora (FEC) da Elektro são melhores que os padrões

qualidade do fornecimento.

exigidos pela Aneel. Em 2008, a empresa obteve os melhores
FEC, 6,02 interrupções/ano, e DEC da história, abaixo das
9 horas/ano. Esse resultado se deve ao empenho dos
colaboradores e aos investimentos realizados no sistema elétrico principalmente em manutenção preventiva e preservação do ativo -,
que mantiveram a robustez da rede, associados a investimentos em

A eficiência operacional é percebida na
qualidade do fornecimento de energia
elétrica e na excelência dos serviços
prestados aos clientes.

Evolução dos Indicadores

Duração Equivalente de Interrupção
por Unidade Consumidora - DEC

Frequência Equivalente de Interrupção
por Unidade Consumidora - FEC

(horas/ano)1

(interrupções/ano)1

10,17

6,74

9,36

6,41

6,02

8,52

2006

2007

2008

2006

2007

2008

1
Os indicadores não consideram os dias críticos, associados a situações de emergência, conforme definido pela Resolução Aneel 024/2000. Se considerados, os indicadores DEC e FEC de 2006
seriam, respectivamente, 12,81 e 7,98; os de 2007 seriam 10,97 e 7,15; e os de 2008 seriam 10,44 e 6,89.

Os indicadores DEC e FEC são os melhores da história da Elektro.
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Eletricista recebe informações em tempo real
com o PDA (Personal Digital Assistant)

Principais iniciativas
Digitalização de subestações

Novo Datacenter

Com investimento de mais de R$ 4 milhões, o programa de
substituição dos controles analógicos pelos digitais foi realizado em
12 subestações. No total, 46 das 119 subestações contam com os
controles digitalizados. A nova tecnologia possibilita diminuir o tempo
de interrupção de fornecimento. A tarefa é feita a partir do Centro de
Operação de Distribuição (COD), localizado na Sede Corporativa da
empresa, sem que o eletricista tenha que se deslocar até o local.
A meta é digitalizar todas as subestações até 2017.

Inaugurada em 2008, a nova plataforma tornou mais seguros os negócios
da empresa e vai permitir eventuais expansões de equipamentos,
servidores e serviços sem a necessidade de paradas operacionais.
A estrutura conta com máquinas de última geração, robustos sistemas de
processamento e com uma subestação exclusiva para geração própria
de energia elétrica, quando necessário. Os estudos realizados para a
execução do projeto levaram em conta a estratégia da concessionária e
incluíram a construção de uma sala-cofre, compartimento que emprega
tecnologia de ponta e é isolado contra fogo e outras ameaças externas,
recursos normalmente utilizados em instituições financeiras. O antigo
Datacenter foi transformado no ambiente de contingência, garantindo
ainda mais segurança à operação, em linha com as diretrizes do PCN.

Automação de religadores
Esta tecnologia possibilita o restabelecimento do fornecimento
de energia com o menor tempo, aumentando a satisfação do
cliente. Com a automatização da operação deste equipamento,
é possível restabelecer o fornecimento de energia a partir do COD.
Atualmente, 234 equipamentos já estão automatizados e, até 2010,
mais 208 entrarão em operação, alcançando a totalidade dos
religadores automatizados.

Instalação de para-raios
Dentro da política de prevenção, a empresa instalou, em 2008,
9,9 mil para-raios na área rural para evitar interrupções no
fornecimento de energia elétrica. A medida visa a aumentar
a eficiência do serviço prestado e mitigar as ocorrências de
desligamento por descarga atmosférica.
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Recuperação de perdas
A Elektro possui um dos menores índices de perda de energia proveniente
de furtos e procedimentos irregulares do setor de distribuição de energia
elétrica. Em 2008, obteve uma perda global de 6,71%, que por sua
vez é a menor registrada em suas atividades nos últimos três anos.
Este resultado foi conquistado pela sua política de investir em novas
fontes de suprimento de energia (subestações e alimentadores) e pela
inspeção sistemática e controle dos desvios em unidades consumidoras.

Perdas Globais do Sistema1
(%)

6,86

6,86
6,71

Novo Centro de Distribuição
Em 2008, a companhia inaugurou seu novo Centro de Distribuição
(CD). Localizado em Sumaré (na região central do Estado de São Paulo),
tem uma área própria e exclusiva de 30 mil m2, com infraestrutura de
alta tecnologia: laboratório de qualidade que realiza testes nos materiais
utilizados pela companhia; pátio para armazenamento de equipamentos
especiais (transformadores, reguladores de tensão etc.), totalmente
adequado às legislações ambientais vigentes; docas de recebimento
com plataformas niveladoras; área coberta para transformadores,
entre outros. Além disso, o novo CD garante mais eficiência logística
à empresa e melhora o atendimento aos clientes. Devido ao emprego
de equipamentos mais modernos e leves, o quadro de colaboradores
é formado por aproximadamente 30% de mulheres.

2006

2007

2008

O critério de cálculo das perdas é baseado na compra total de energia pela Elektro. No indicador
de perdas, não estão sendo computadas as perdas referentes à mudança provisória da medição
de fronteira da Linha de Transmissão Capão Bonito - Itapeva - Itararé 138 kV, determinado pela
CCEE. Essa perda será anulada após entrada em operação da LT Jaguariaíva - Itararé II de 230
kV, prevista para o final de 2009. Se considerado, o índice seria 6,95% em 2008.

1

Dependências internas do novo Centro de
Distribuição da Elektro em Sumaré (SP)
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Rede Compacta

Plano Verão/Inverno

A Elektro adotou a tecnologia da rede compacta, na qual são
utilizados cabos protegidos com material isolante, que suportam o
contato eventual da vegetação sem causar interrupção ou incêndio.
A eficiência da rede compacta é cerca de 70% superior à convencional.
Em 2008, foram instalados 50 km de rede compacta, totalizando
847 km desse tipo de rede em toda a área de concessão.

A Elektro é responsável pela distribuição de energia elétrica em alguns
É o caso de Campos do Jordão, no inverno, e, no verão, de 11 cidades
que representam 80% do litoral paulista (Cananeia, Ilha Comprida, Iguape,
Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande - parte do município -,
Guarujá, Bertioga, Ilhabela e Ubatuba), que integram a área de concessão
da distribuidora. Assim, essas áreas estão sujeitas ao aumento de consumo

Novo equipamento
A existência de árvores em área onde passa rede elétrica é perigosa.
Pensando nisso, a empresa adquiriu o motopoda, equipamento que
permite o serviço de poda sem o desligamento da rede, pois aumenta a
distância entre a rede de energia elétrica e o colaborador na realização
da poda, garantindo a sua segurança.

Cenário

Colaboradores
(11 cidades litorâneas)
		

Normal
Temporada/Réveillon no litoral

dos locais mais frequentados por turistas do Estado de São Paulo.

durante a temporada de férias. Para atender à demanda adicional, a
empresa investiu R$ 52 milhões na manutenção e melhoria do sistema,
na inspeção da linha de transmissão e na substituição de para-raios.
Além disso, durante o Plano Verão, disponibilizou duas subestações
móveis e envolveu 117 equipes operacionais, conforme tabela abaixo.

Equipes operacionais/veículos
Operadores do
em serviço ou suporte técnico
Centro de Operação
(11 cidades litorâneas)		

38
288

19
117

15
28

Atendentes na Central
de Atendimento
ao Cliente
83
103

1º Workshop de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da Elektro
No workshop, realizado em junho de 2008, a companhia apresentou os

em 20 iniciativas de pesquisa e desenvolvimento. A fonte desses

resultados dos seus projetos de P&D encerrados em 2007. Os projetos

recursos, administrados pela concessionária, são as tarifas pagas pelos

abordam temas que vão desde a gestão do conhecimento às cruzetas

consumidores na conta de energia elétrica, que devem retornar em

ecológicas, passando por métodos de identificação de fraudes. O evento

forma de benefícios à sociedade. Financiados pela Finep (Financiadora

foi realizado com o objetivo de disseminar o conhecimento e divulgar

de Estudos e Projetos), os projetos de P&D têm a parceria do segmento

os resultados obtidos. Em 2008, a empresa investiu R$ 4 milhões

acadêmico e de institutos de tecnologia.

Eletricistas em procedimento
de restabelecimento
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No último exercício, a Elektro forneceu
10.845 GWh de energia a seus clientes
finais, 8,8% a mais do que no ano anterior.
A concessionária registrou aumento
no consumo em praticamente todas as
classes de consumidores.
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O mercado de energia elétrica
O fornecimento aos clientes finais cresceu 8,8% em 2008 quando
comparado ao ano anterior, atingindo 10.845 GWh. O aumento do
consumo da classe industrial foi o grande responsável pelo índice,
principalmente devido ao aquecimento do setor de construção civil no
primeiro semestre do ano. O fornecimento para as classes residencial
e comercial cresceu 5,1% e 6%, respectivamente, também refletindo
o incremento da atividade econômica verificado no mesmo período. Na
classe rural, o consumo permaneceu estável, devido à expansão da cultura
de cana-de-açúcar em substituição a outras de uso mais intensivo de

Principais resultados dos últimos três exercícios por segmento de cliente:
Crescimento de mercado (%)
Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Poder Público
Iluminação Pública
Serviço Público
Total

2006

2007

2008

3,3
1,8
5,5
3,8
8,5
6,1
-9,4
2,7

4,0
3,5
8,1
5,1
5,0
2,4
-0,5
4,3

5,1
17,0
6,0
-0,2
-12,6
8,7
9,1
8,8

energia. Nas classes Poder Público, Iluminação Pública e Serviço Público,
que respondem por 9,8% do mercado da Elektro, o consumo cresceu
3,4% em 2008. Individualmente, os índices de expansão foram afetados
pela reclassificação de unidades consumidoras entre essas classes.

Distribuição de
Energia Elétrica perfil dos clientes
(%)

Residencial

Poder Público

Industrial

Iluminação Pública

Comercial

Serviço Público

Rural

Grande cliente da Elektro do setor de papel e celulose
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Compra e distribuição de energia elétrica
A Elektro contratou energia para atender os seus consumidores finais

Nas duas operações ao longo de 2008, a concessionária contratou

em 2008, participou dos leilões regulados e realizou chamadas públicas

a energia necessária ao menor custo disponível e assegurou o menor

para compra de energia proveniente de geração distribuída, com o

impacto nas tarifas para o consumidor final. Essa energia faz parte dos

objetivo de atender a suas necessidades previstas para os próximos anos.

contratos de fornecimento previstos para o ano de 2009.

Energia Comprada (GWh)

2006

2007

2008

3.147
190
88
44
7.655
11.124

3.148
176
88
116
8.017
11.545

3.175
231
88
192
8.597
12.283

Energia Elétrica Distribuída a Clientes Finais (GWh)

2006

2007

2008

Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Poder Público
Iluminação Pública
Serviço Público
Total de energia distribuída1

3.060
3.348
1.379
770
250
386
368
9.561

3.184
3.464
1.490
809
262
395
367
9.971

3.347
4.052
1.580
807
230
429
400
10.845

Itaipu
Contratos bilaterais e compra no mercado Spot
Leilão (incluindo geradoras federais de 2002)
Proinfa
Contratos de compra e venda de energia elétrica no mercado regulado
Total de energia comprada

A diferença entre a energia comprada e a fornecida deve-se, principalmente, a perdas na rede básica, perdas técnicas e comerciais, na área de concessão da Elektro, considerando clientes livres e cativos.

1
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A Elektro tem se destacado por manter seus
índices de eficiência e lucratividade entre os
melhores do setor elétrico. Em 2008, a geração
operacional de caixa, medida pelo EBTIDA,
foi de R$ 754,4 milhões, com R$ 391,8 milhões
de lucro líquido. Devido a seu baixo grau de
alavancagem financeira, a concessionária
garante uma situação confortável de liquidez.
Além disso, os investimentos em modernização
têm garantido a confiabilidade e a qualidade
de seus serviços.
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Ambiente Econômico
A economia brasileira atravessou dois momentos bastante distintos

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),

ao longo de 2008. Nos primeiros oito meses do ano, o cenário foi

a produção industrial nacional fechou 2008 com desaceleração de

de forte atividade, com demandas crescentes; pressões inflacionárias

14,5% em relação ao ano anterior. O saldo acumulado na balança

decorrentes da elevação de preços de alimentos e commodities;

comercial nos doze meses de 2008 foi 38,2% menor em relação

aumento nas taxas básicas de juros (Selic) após meses de estabilidade;

a 2007 (US$ 24,7 bilhões contra US$ 40 bilhões). As exportações

valorização do real perante o dólar; obtenção do Grau de Investimento

e importações, cujos resultados continuam registrando recordes,

por duas agências de rating; e pico de 73,5 mil pontos no índice

cresceram, respectivamente, 23,3% (atingindo US$ 197,9 bilhões)

da BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

e 43,6% (atingindo US$ 173,2 bilhões).

(Bovespa), em 20 de maio de 2008.
Indicadores

No período a partir de setembro de 2008, a crise deflagrada nos
Estados Unidos pelo crédito imobiliário de alto risco (subprime)
se agravou, e a economia brasileira passou a refletir a tensão do
mercado financeiro global. Durante o terceiro e o quarto trimestres,
a economia brasileira foi impactada pelos baixos níveis de liquidez nos
mercados, decorrentes da falta de confiança nas instituições, escassez
de crédito, queda no preço das commodities em âmbito mundial,
retração econômica, redução nas taxas de inflação e índice Bovespa

Taxa de câmbio R$/US$
Valorização cambial (%)
Selic (%)
CDI (%)
TJLP (%)
IGP-M (%)
IGP-DI (%)
IPCA (%)

1

2007

2008

1,7713
17,15
11,88
11,82
6,37
7,75
7,89
4,46

2,3370
-31,94
12,48
12,33
6,25
9,81
9,10
5,90

Cotação em 31 de dezembro.

1

com queda brusca, atingindo 29,4 mil pontos (em 27 de outubro
de 2008). A moeda brasileira também foi afetada pela escassez de
recursos externos (financeiros e comerciais) e de crédito. Em 2008,
o real perdeu quase 32% de seu valor em relação ao dólar.

Novas regras de mercado
A Lei 11.638 de 28 de dezembro de 2007 alterou, revogou

Com o forte aumento no preço das commodities no acumulado de

e introduziu novos dispositivos à Lei das Sociedades por

2008, a inflação medida pelo Índice Geral de Preços ao Mercado

Ações, especialmente em relação ao capítulo que trata do

(IGP-M) fechou o ano em 9,81%, 2,06 pontos acima do registrado

exercício social e das demonstrações financeiras, incluindo

em 2007. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) também

critérios de reconhecimento e valorização de ativos e

ficou acima do ano anterior: 5,9% contra 4,46% em 2007.

passivos, divulgação e preparação de demonstrações

Em abril de 2008, após sete meses de estabilidade, o Comitê de

financeiras. Em vigor desde 1º de janeiro de 2008, as novas

Política Monetária (Copom) iniciou uma série de aumentos graduais na

regras têm o objetivo de facilitar o processo de convergência

taxa básica de juros (Selic), que em setembro atingiu 13,75% ao ano.

das práticas contábeis adotadas no Brasil com as Normas

Em janeiro de 2009, em resposta à instabilidade financeira global e à

Internacionais de Contabilidade (IFRS - International Financial

redução das pressões inflacionárias, o Copom reduziu a Selic em um

Report Standards).

ponto percentual, para 12,75% ao ano. Já a Taxa de Juros de Longo
Prazo (TJLP) vem, desde julho de 2007, sendo mantida em 6,25% ao

Desta forma, os resultados do exercício de 2007 tiveram

ano, patamar mais baixo desde sua criação, em 1984.

algumas reclassificações devido à alteração da Legislação
Societária Brasileira para fins de comparabilidade com

A receita operacional bruta
em 2008 foi de R$ 3,7 bilhões,
3,8% maior que a do exercício anterior.

2008. Estas reclassificações estão detalhadas na Nota
Explicativa nº 2 das Demonstrações Financeiras anexas ao
Relatório da Administração.
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Principais resultados
A Elektro teve em 2008 receita operacional bruta de R$ 3,7 bilhões,
resultado 3,8% superior a 2007. Desse total, 98,3% equivalem à receita
de fornecimento de energia a clientes finais e do uso do sistema de
distribuição. As receitas operacionais líquidas somaram R$ 2,5 bilhões,
com crescimento de 11,4% em relação aos doze meses de 2007.
Isso ocorreu principalmente pelo aumento do consumo na área de
concessão da Elektro e pelos efeitos do reajuste tarifário do exercício,
de 10,91% sobre as tarifas de setembro a dezembro de 2008. Estes
foram parcialmente compensados pelos efeitos negativos da revisão
tarifária de agosto de 2007, que reduziu as tarifas em uma média de
18,59% sobre o período de janeiro a agosto de 2008.
O custo da energia comprada para revenda cresceu 24,1% em
comparação ao ano anterior, devido ao incremento na quantidade
comprada para fazer frente ao aumento das vendas, a reajustes
contratuais, à maior compra de energia de usinas térmicas via leilões
regulados e às aquisições no mercado spot.
Os gastos operacionais (custo da operação somado às despesas
operacionais) registraram R$ 553,8 milhões contra R$ 483,3 milhões
de 2007, influenciados pela reversão da provisão de ICMS
sobre demanda, no valor de R$ 37,9 milhões em 2007, e pela
mudança de critério na contabilização do PIS/COFINS sobre o ativo
imobilizado em 2008.

A Elektro encerrou o ano com uma geração operacional de caixa,
medida pelo EBITDA, de R$ 754,4 milhões, 8,4% inferior ao de 2007.
O resultado do serviço foi de R$ 630,1 milhões, representando uma
redução de 10,2% sobre o resultado do exercício anterior.
O resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras)
foi de R$ 140,2 milhões negativos, valor 4,9% menor que no ano
anterior. Essa redução foi obtida principalmente pelas despesas menores
com juros, graças ao resgate antecipado de debêntures em 2007,
e pelo fim da cobrança da CPMF.
Ao término do exercício, a Elektro registrou lucro líquido de
R$ 391,8 milhões, em comparação a R$ 466,9 milhões no ano
anterior. Os resultados da empresa refletem a metolodogia de Price
Cap1 utilizada na revisão tarifária de agosto de 2007 (conforme efeitos
descritos no Relatório Anual 2007, disponível em seu website).
Regime de regulação econômica que, neste caso, define as tarifas praticadas pela empresa.

1

Os gráficos a seguir ilustram o desempenho dos resultados operacionais
da Elektro nos três últimos anos.

EBITDA
(R$ milhões)

Receitas Operacionais Líquidas

39,2%

(R$ milhões)

36,5%

891,6
2.512,5

2.276,9

30,0%

823,2
754,4
-7,7%

2.256,0
-0,9%

11,4%

2006
2006

-8,4%

2007

2008

EBITDA

2007

2008

Margem EBITDA (%) = EBITDA/
Receitas Oper. Líquidas
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Os resultados da empresa devem-se principalmente aos efeitos da
revisão tarifária de agosto de 2007 que repercutiram sobre o ano de 2008.

Resultado do Serviço

Lucro Líquido

(R$ milhões)

(R$ milhões)

33,9%
22,0%

31,1%

772,3

25,1%

701,9

20,7%

501,7

630,1

15,6%

466,9
391,8

-9,1%
-10,2%

2006
Resultado
do Serviço

2007

-6,9%

2008

2006

Margem Resultado Serviço (%) =
Res. Serviço/Receitas Operacionais
Líquidas

Lucro
Líquido

-16,1%

2007

2008

Margem Líquida (%) =
Lucro Líquido/Receitas
Operacionais Líquidas

Principais Resultados
Valores em R$ milhões		
 	
2008
2007
Fornecimento de energia a clientes finais
Reposicionamento tarifário
Receita pelo uso do sistema de distribuição
Outras receitas
Receitas operacionais
Deduções às receitas operacionais
Receitas operacionais líquidas
Energia comprada para revenda1
Gastos operacionais
Resultado do serviço
EBITDA2
Resultado financeiro
Lucro líquido

3.404,8
252,4
62,6
3.719,9
(1.207,4)
2.512,5
(1.328,6)
(553,8)
630,1
754,4
(140,2)
391,8

3.327,9
(93,4)
300,4
47,8
3.582,7
(1.326,7)
2.256,0
(1.070,8)
(483,3)
701,9
823,2
(147,5)
466,9

Variação
R$ Milhões

%

76,9
(93,4)
(48,0)
14,8
137,2
(119,3)
256,5
257,8
70,5
(71,8)
(68,8)
(7,3)
(75,1)

2,3%
N/A
-16,0%
31,0%
3,8%
-9,0%
11,4%
24,1%
14,6%
-10,2%
-8,4%
-4,9%
-16,1%

Líquido de crédito de PIS/COFINS.
Resultado do Serviço + Amortização do Ágio + Depreciação e Outras Amortizações.
Obs.: Conforme esclarecimentos em “Novas regras de mercado” e em Nota Explicativa nº 2, houve reclassificação nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2007 em relação aos números
publicados no exercício anterior.

1
2
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O reajuste tarifário médio da Elektro ficou em 10,91%.
Revisão Tarifária de 2007

referentes ao cálculo dos custos operacionais eficientes denominados

A revisão tarifária de 2007, de acordo com a Resolução Homologatória

“empresa de referência”, Fator X, banco de preços regionalizados,

nº 535 de 21 de agosto de 2007, encontrava-se provisória no que

cujos valores servirão para precificar os ativos da Base de Remuneração

tange aos custos operacionais, sendo que deveria ser publicada

Regulatória e as atividades da “empresa de referência” e metodologia

a revisão tarifária definitiva quando do reajuste tarifário de 2008.

para apuração de perdas não técnicas.

Neste período, a componente das tarifas destinada à gestão de
inadimplência foi elevada de 0,5% para 0,6% do faturamento bruto.

Os ajustes na 2ª revisão tarifária da Elektro, em decorrência desta

Outros itens, como o modelo de cálculo dos custos operacionais não

regulação, serão efetuados no momento do reajuste tarifário de agosto

disponibilizados até a data do reajuste da Elektro, em 27 de agosto de

de 2009, com exceção do banco de preços que será aplicado apenas

2008, continuam provisórios, nos termos da Resolução Homologatória

para o 3º ciclo de revisão tarifária em 2011.

nº 700, de 26 de agosto de 2008.

Reajuste Tarifário de 2008
Em 10 de setembro de 2007, a Elektro protocolou Recurso

Em 26 de agosto de 2008, a Aneel aprovou a Resolução Homologatória

Administrativo junto à Aneel, no tocante ao valor da Base de Remuneração

nº 701, concedendo reajuste médio, a ser percebido pelo consumidor,

Regulatória utilizada na revisão tarifária de agosto de 2007. No reajuste

de 10,91% às tarifas da Elektro. Este aumento é composto por 5,76%

tarifário de agosto de 2008, a Aneel incluiu alguns ativos na Base de

referentes ao reajuste tarifário anual, tal como previsto no contrato de

Remuneração e revisou os cálculos de custos adicionais e componentes

concessão, e 5,15% correspondentes a compensações financeiras

financeiros, segundo o recurso da Elektro, resultando na inclusão de um

pertinentes relativas à CVA (variação dos itens de custos não gerenciáveis

componente financeiro de R$ 15,5 milhões na tarifa da Elektro, os quais

das distribuidoras, entre os reajustes tarifários anuais), subvenção a

serão amortizados até agosto de 2009.

tarifas residenciais de baixa renda e outras tarifas subsidiadas, diferença
da revisão tarifária de 2007 (vide acima), entre outros.

Em 25 de novembro de 2008, a Aneel publicou a Resolução Normativa
nº 338, que regulamentou a metodologia a ser aplicada a certos itens

O Fator X, que é deduzido da inflação para fins do reajuste tarifário

que foram determinados em caráter provisório durante o segundo

e visa ao compartilhamento com os consumidores dos ganhos de

ciclo das revisões tarifárias das distribuidoras, visando a dar-lhes forma

produtividade da concessionária, resultou em 4,36%.

definitiva. Dentre as alterações introduzidas, as mais significativas são as

Recomposição Tarifária Extraordinária - região de Presidente Prudente
Em fevereiro de 2008, foi cassada a medida liminar concedida pela Justiça Federal que impedia a cobrança em 26 municípios da área de
concessão da Elektro, na região de Presidente Prudente (Oeste do Estado de São Paulo), da RTE - Recomposição Tarifária Extraordinária,
que visava a recompor as perdas das empresas de distribuição durante o Programa de Racionamento de Energia Elétrica.
A Aneel decidiu pela cobrança dos adicionais tarifários previstos na Lei nº 10.438/02 naqueles 26 municípios por 52 meses, equivalentes ao
período residual previsto originalmente para a cobrança em que a liminar vigorou, a partir do reajuste tarifário de agosto de 2008.
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Fluxo de Caixa
Em 2008, a geração de caixa foi de R$ 47,7 milhões, R$ 374,0 milhões
superior ao consumo de R$ 326,3 milhões de caixa registrado em
2007. Esta variação deve-se principalmente a:

• Os efeitos acima são parcialmente compensados pela redução
de R$ 452,5 milhões na Geração Operacional de Caixa após
Imposto de Renda, Contribuição Social e Pagamento de Juros,
principalmente em função dos efeitos da revisão tarifária de

• Redução de R$ 359,8 milhões na Amortização do Principal e Juros de

agosto de 2007 que, em média, reduziram as tarifas em

dívidas, decorrentes do resgate antecipado das debêntures em 2007;

18,59% e da elevação dos desembolsos referentes aos itens da
Parcela A das tarifas (itens não gerenciáveis) que sofreram

• Redução de R$ 495,4 milhões no pagamento de Dividendos e

aumentos, principalmente da energia comprada de Itaipu,

Juros sobre Capital Próprio, em função do acúmulo de dividendos

que é denominada em dólares norte-americanos. Estes montantes

observado em 2007, primeiro ano em que a Companhia efetuou

compõem um ativo regulatório (CVA) que será amortizado em

o pagamento de dividendos intermediários, e dos efeitos da revisão

12 meses a partir do reajuste tarifário de 2009. Mais detalhes na Nota

tarifária de 2007 sobre os dividendos de 2008;

Explicativa nº 12 das Demonstrações Financeiras.

Fluxo de Caixa		Valores em R$ milhões
2008
2007

Variação
R$ milhões

Lucro líquido do período
Depreciação e outras amortizações
Amortização e constituição de tributos diferidos
Juros e variação monetária
Outros

391,8
124,3
63,6
137,7
40,4

466,9
121,2
45,9
159,9
(23,9)

(75,1)
3,1
17,8
(22,2)
64,3

Despesas que não afetam o caixa

366,1

303,1

63,0

Lucro líquido ajustado
Variação do capital de giro operacional

757,9
(143,7)

770,0
296,7

(12,1)
(440,4)

Geração operacional de caixa após Imposto de Renda, Contribuição Social
e pagamento de juros
Aquisições de imobilizado
Outros

614,2
(267,9)
(7,6)

1.066,7
(264,9)
15,8

(452,5)
3,0
(23,4)

Atividades de investimento
Amortização de principal e juros
Captação de empréstimos e arrendamento mercantil

(275,5)
(139,7)
128,7

(249,1)
(501,5)
133,1

26,4
361,8
(4,3)

Atividades de financiamento antes do pagamento de dividendos
Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio

(10,9)
(280,1)

(368,4)
(775,5)

357,4
495,4

Atividades de financiamento após o pagamento de dividendos

(291,0)

(1.143,9)

852,8

47,7
157,3
205,0

(326,3)
483,6
157,3

374,0
(326,3)
47,7

Geração/(Consumo) líquido de caixa
Saldo inicial do período
Saldo disponível de caixa do período

Obs.: Conforme esclarecimentos em “Novas regras de mercado” e em Nota Explicativa nº 2, houve reclassificação nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2007 em relação aos números
publicados no exercício anterior.
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Investimentos
Os investimentos em 2008 ficaram em linha com os níveis históricos da

Ao todo, foram investidos R$ 267,9 milhões no período, dos quais

companhia, atrelados ao planejamento, à manutenção e à modernização

R$ 18,9 milhões foram provenientes de recursos de clientes.

da rede, visando a aumentar a eficiência operacional e melhorar a

Os investimentos em expansão, melhorias, preservação do sistema

qualidade do serviço prestado aos clientes.

elétrico e suporte operacional somaram R$ 194,3 milhões, divididos
segundo o gráfico:

Em cumprimento à Lei 10.438, de abril de 2002, a concessionária

houve um aumento nos investimentos de expansão, melhoria e preservação

investiu R$ 54,7 milhões no Programa de Universalização, divididos de

do sistema elétrico (R$ 7 milhões, decorrentes, basicamente, de manutenção

acordo com o gráfico:

programada e expansão de obras de subestações, linhas de transmissão e
novos alimentadores).

Nos programas rurais, os investimentos estão relacionados aos projetos de
eletrificação de áreas rurais que viabilizaram o fornecimento de energia elétrica
a 7.590 novos clientes, por meio do Programa Luz para Todos, do Governo
Federal. Na universalização, foram feitas novas ligações e realizado o aumento
de carga, sem ônus aos clientes com carga inferior a 50 kVA. Em 2008, os
investimentos realizados em universalização foram inferiores aos realizados no
ano anterior,devido ao menor volume de ligações de clientes, especialmente
dentro do Programa Luz para Todos (R$ 11 milhões). Em contrapartida,

Exclui investimentos realizados
com recursos de clientes.

1
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Estrutura de Capital
A Elektro encerrou o exercício com endividamento líquido de

R$ 211,7 milhões. A dívida de longo prazo corresponde a 69% do total,

R$ 668 milhões, resultado do endividamento total de R$ 879,7 milhões

o que representa um perfil adequado. Por estarem integralmente em moeda

menos saldo de caixa, aplicações financeiras e caução de fundos de

local, as dívidas da Elektro não estão sujeitas à volatilidade do câmbio.

		
Curto
Prazo

31/12/2008
Longo
Prazo

R$ milhões

Total
%

Empréstimos com Terceiros
269,1
610,6
_______
_______
Debêntures
203,8
368,6
BNDES Finem/Finame
60,7
170,9
Eletrobrás
4,6
61,9
Finep
–
9,2
Total da Dívida
269,1
610,6
Perfil da Dívida
31%
69%
Caixa, Aplicações Financeiras e Caução de Fundos1			
Endividamento Líquido			

879,7
_______
572,4
231,6
66,5
9,2
879,7
100%
(211,7)
668,0

100,0%
_______
65,1%
26,3%
7,6%
1,0%
100,0%

Exclui garantias caucionadas para compra de energia elétrica.

1

Em 2008, a concessionária realizou novas captações, no valor de R$ 70,7 milhões, conforme o gráfico:

Novas Captações
(R$ milhões)

Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
Eletrobrás2
Fundo de Financiamento de Estudos
de Projetos e Programas (Finep)

Total: 70,7
Financiamento do programa de eletrificação rural Luz para Todos.

2

Para financiar novos programas de investimento, a empresa fez captações adicionais no total de R$ 58,5 milhões, sendo
R$ 49,3 milhões do BNDES e R$ 9,2 milhões da Eletrobrás. Ao fim do exercício, o grau de alavancagem3 da Elektro era de 38%, patamar que
vem se mantendo estável nos últimos anos e que garante uma confortável situação de liquidez para a empresa.
3

Relação entre a dívida líquida e a dívida líquida mais patrimônio líquido.

Endividamento por Indexação
Total do Endividamento em 31/12/2008
(%)

Estrutura de Capital

Dívida Líquida/(Dívida Líquida + Patrimônio Líquido)
(%)

30

Total: 879,7 milhões
CDI

IGP-M

TJLP

Outros

70

34

38

66

62

DEZ/2006
Patrimônio Líquido

DEZ/2007

DEZ/2008

Dívida Líquida
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Dividendos e Juros
sobre Capital Próprio

Plano Previdenciário
Os colaboradores da Elektro possuem plano de suplementação de
aposentadoria da Fundação Cesp (Funcesp), composto de 70% de

A distribuição de dividendos é realizada regularmente pela Elektro

benefício definido e 30% de contribuição definida. Nele, a concessionária

desde 2006. Pela lei, empresas de capital aberto devem pagar

participa com um valor igual à contribuição do colaborador sobre a

no mínimo 25% e no máximo 95% do lucro líquido a título

parcela de benefício definido e com até 2,5% da contribuição definida.

de dividendos aos acionistas. Graças à sua solidez financeira,

Os recursos do fundo de pensão são gerenciados pela Funcesp e

a concessionária paga sempre o valor máximo. As condições e as datas

aprovados pelo Comitê Gestor, que possui representantes da empresa

dos pagamentos dos dividendos são condicionadas à disponibilidade

e dos colaboradores.

de caixa e são aprovadas pela Assembleia de Acionistas. Quanto ao
pagamento de dividendos intermediários, em reunião realizada no dia

Uma outra opção, oferecida apenas aos ocupantes dos cargos de

12 de agosto de 2008, o Conselho aprovou o pagamento no montante

gestão, é o Plano de Suplementação de Aposentadoria administrado

de R$ 135,4 milhões, em duas parcelas: R$ 115,3 milhões em 26 de

pelo Unibanco AIG. Esse plano é aberto e funciona na modalidade de

agosto de 2008 e R$ 20,1 milhões em 22 de outubro de 2008.

100% de contribuição definida. O colaborador define o percentual
de contribuição sobre o seu salário, que pode variar de 1% a 6%,

No dia 11 de novembro de 2008, o Conselho aprovou o pagamento -

e a Elektro contribui com o mesmo valor.

realizado em 28 de janeiro de 2009 - de juros sobre capital próprio no
valor de R$ 67,7 milhões, referentes ao ano de 2008. A Administração
da Elektro também propôs a distribuição de dividendos no montante
de R$ 168,1 milhões, referente a 2008 (já deduzidos os pagamentos
efetuados de dividendos intermediários e juros sobre capital próprio),
submetida à aprovação em Assembleia de Acionistas realizada em
2 de abril de 2009.

Classificação de risco
Em 20 de março de 2008, a agência de classificação de risco Standard
& Poor’s elevou o rating de crédito corporativo da companhia de brAApara brAA. Em maio de 2009, a empresa obteve uma nova elevação de
rating passando para brAA+, sendo a melhor do setor elétrico nacional.

Previdência complementar

2006

2007

2008

Investimentos (R$ milhões)
Colaboradores beneficiados

4,0
2.116

3,9
2.208

3,9
2.274
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Contribuição financeira à sustentabilidade
Geração de Riqueza (R$ milhões)
Receita operacional (receita bruta de fornecimento de energia e serviços)
Fornecimento de energia
Residencial
Residencial baixa renda
Industrial
Comercial
Rural
Poder Público
Iluminação Pública
Serviço Público
Energia de curto prazo
Serviços
(-) INSUMOS (Insumos adquiridos de terceiros: compra de energia, material,
serviços de terceiros etc.)
Resultado não operacional
(=) Valor adicionado bruto
(-) Quotas de reintegração (depreciação, amortização)
(=) Valor adicionado líquido
(+) Valor adicionado transferido (receitas financeiras, resultado da equivalência patrimonial)
(=) Valor adicionado a distribuir

2006

2007

2008

3.626,4
3.347,3
1.205,7
140,2
968,6
557,9
174,3
100,2
94,7
105,9
28,7
250,3

3.582,8
3.327,9
1.248,0
123,5
912,7
575,7
175,1
104,7
92,3
95,9
13,5
241,4

3.719,9
3.404,8
1.289,0
105,8
1.076,5
555,9
158,1
77,3
88,1
110,3
12,8
302,2

(1.356,7)

(1.400,4)1

(14,6)
2.255,1
(119,2)
2.135,9
194,6
2.330,5

(12,3)
2.170,0
(119,4)
2.050,7
129,7
2.180,3

(1.718,6)
(18,5)
1.982,8
(123,2)
1.859,6
102,3
1.961,9

Os contratos com fornecedores e parceiros movimentaram recursos da ordem de R$ 203,2 milhões na área de contratação de serviços e R$ 156 milhões nas compras de materiais.

1

Distribuição de riqueza
Partes interessadas		
2006		 2007		
2008
__________________________________________________
 olaboradores
C
Governo (impostos, taxas, contribuições e encargos setoriais)
Financiadores
Acionistas
(=) Valor adicionado distribuído

R$ milhões

(%)

163,7
1.462,1
203,0
501,7
2.330,5

7
63
9
21
100

R$ milhões

(%)

R$ milhões

(%)

172,7
8
1.352,3 62
189,6
9
466,9 21
2.181,5 100

176,9
1.221,0
171,9
391,8
1.961,6

9
62
9
20
100
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A gestão de seus impactos no meio
ambiente é uma preocupação constante
na Elektro. Em 2008, a companhia investiu
R$ 26,2 milhões em ações ambientais que
incluíram a instalação de redes, projetos de
eficiência energética, destinação de resíduos
e manejo da vegetação, entre outros.

59
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Cuidado com a natureza
A Elektro tem um cuidado especial com o meio ambiente. Para seguir

A política de renovação da frota de
veículos contribui para reduzir em 9%
a emissão de CO2 da concessionária.

a legislação ambiental e interferir minimamente no ecossistema local,
a empresa realizou uma série de ações, com investimentos que
somaram R$ 26,2 milhões em 2008, incluindo a instalação de rede
compacta, isolada e cabo pré-reunido, projetos de eficiência energética,
de resíduos, descontaminação de lâmpadas, arborização, manejo de

Investimentos em proteção e
gerenciamento ambiental

vegetação, poda de árvores, projetos de Pesquisa e Desenvolvimento

(R$ milhões)

regeneração de óleo de transformador energizado, coprocessamento

(P&D) em meio ambiente e projetos de conscientização ambiental,
como os Meninos Ecológicos e Jovens ECOnscientes.

26,8

26,2

Embora a distribuição de energia não seja uma atividade de grande
impacto ambiental, a companhia atua em várias frentes para evitar
irregularidades, e sua atuação nessa área conta com a certificação
ISO 14001 em quatro subestações. A empresa utiliza ainda o Sistema

9,1

de Gestão Ambiental (SGA), ferramenta de administração interna
que estabelece as diretrizes e organiza suas ações nessa área.
Coerente com seu posicionamento, a concessionária não faz nenhuma
intervenção no ambiente sem autorização das autoridades ou do
gestor da unidade de conservação. Os principais projetos e processos

2006

2007

2008

conduzidos ao longo de 2008 estão descritos a seguir.

Renovação da frota de veículos
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Em 2008, foram investidos R$ 26,2
em projetos de proteção e gerenciamento

milhões
ambiental.

Cruzetas ecológicas
As cruzetas ecológicas, desenvolvidas dentro do programa Pesquisa
e Desenvolvimento (P&D) em parceria com institutos de tecnologia
e setores acadêmicos, são feitas de madeiras de reflorestamento,
polímeros e outros materiais recicláveis. No âmbito de sua busca pela
sustentabilidade, a empresa acredita que o uso da madeira deve ser
restrito e controlado.

Neutralização de carbono
Outro projeto de P&D é resultado de uma parceria da concessionária
com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) e com o Instituto
de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen). Em 2008, a instituição de
ensino iniciou o estudo das emissões de gases de efeito estufa gerados
pela Elektro. A partir desse mapeamento, a empresa traçará um plano
próprio de neutralização de carbono.
Cruzeta ecológica produzida com
madeira de reflorestamento

Destinação de resíduos
Entre os materiais que podem provocar impactos, está o óleo dos

além dos gases de efeito estufa, emissão de gases CFC liberados

transformadores, cujo maior risco é o vazamento e a contaminação do

pelas subestações e aparelhos de ar-condicionado dos escritórios

solo. Apesar de ser um equipamento seguro, os acidentes ocorrem quando

da companhia e da emissão de CO2 dos carros. Para reduzir esta

os transformadores são furtados para a retirada do cobre e o óleo acaba

última, a Elektro conta com uma política de renovação da frota,

sendo descartado na natureza. A concessionária se responsabiliza pelo

a fim de manter veículos menos poluentes, incentivando o uso do

tratamento dos resíduos gerados, encaminhando-os para coprocessamento.

álcool combustível. Com essa medida, em 2008 a emissão de

O diferencial desse tratamento está no reaproveitamento do resíduo como

CO2 reduziu em torno de 9%.

potencial energético ou substituto de matéria-prima na indústria cimenteira,
eliminando a geração de passivo ambiental.

A companhia editou o Guia de Resíduos, publicação que reúne os
principais procedimentos de tratamento realizados pela concessionária.

Outros resíduos provenientes da atuação da empresa são

O guia é distribuído a empresas parceiras e instituições e está disponível

lâmpadas, sucata metálica, postes e cruzetas de madeira,

em seu site na Internet.
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Tratamento e destinação de resíduos		

2006

2007

2008

Resíduos contaminados por óleo
(em toneladas)

Aproveitados como combustível
em fornos industriais (terra, panos e
estopas contaminados com óleo ou graxa por vazamento decorrente de furtos de
equipamentos ou da sua manutenção,
além da borra oleosa)

115,6

179,9

423,7

Óleo isolante (em litros)

É recolhido e separado para
envio a empresas recuperadoras

350.451

269.404

342.675

Sucatas metálicas (em toneladas)

Reciclagem

664.291

881.678

1.023.468

Lâmpadas (em unidades)

Passam por processo de descontaminação,
com a separação de vidro, alumínio e mercúrio.
Cada material é encaminhado separadamente
para reciclagem

29,4 mil

70,1 mil

30,9 mil

Baterias (em toneladas)

O chumbo e o plástico são encaminhados à reciclagem.
A solução ácida é neutralizada e reutilizada

ND

10,4

6,5

Jovens participam do Programa Meninos Ecológicos em Araras (SP)

Projeto Meninos Ecológicos
O projeto é desenvolvido nos municípios paulistas de Campos do

prefeituras de municípios da área de concessão e utilizadas para

Jordão, Votuporanga e Araras. A proposta do programa, criado

recuperar áreas degradadas. Um dos objetivos principais do projeto é

em 1998, é contribuir para a educação de jovens, que recebem

estimular o desenvolvimento dos viveiros, tornando-os autossustentáveis.

treinamento profissionalizante para a atividade de viveiristas,

Desde sua criação, o projeto já produziu 2,5 milhões de mudas e foram

e promover o cultivo de mudas de árvores, que são doadas às

atendidos cerca de 500 jovens.

Indicadores ambientais1
Consumo total de energia (em MWh)
Consumo total de água (em m3)
Rede pública de abastecimento (em m3)
Fonte subterrânea (poço) (em m3)
Consumo de combustível (frota própria)
- gasolina e diesel (litros)
- álcool (litros)
Total de emissões de gases de efeito estufa (em toneladas de CO2)
Volume de emissões de gases destruidores da camada de ozônio2 (em kg de CFC)
Número e volume total de derramamentos significativos3 (em litros)
		
Esses indicadores se referem à operação da Elektro.
Refere-se ao gás freon 22, usado em sistemas de refrigeração.
3
Derramamento de óleo decorrente de furto de equipamentos.
1
2

2006

2007

2008

7.137
45,5 mil
41,0 mil
4,5 mil

8.217
45,5 mil
41,4 mil
4,1 mil

8.773
42,3 mil
39,5 mil
2,8 mil

1.628.867
ND
4.350
78
120 vazamentos/
8,5 mil

2.123.826
392.290
5.509
65
233 vazamentos/
16 mil

1.969.850
687.717
5.168
195
304 vazamentos/
16,7 mil
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A Elektro investe nos relacionamentos
com todos os seus públicos, apostando
na valorização pessoal e no crescimento
profissional de seus colaboradores e das
comunidades em que atua. Ao longo de
2008, a Elektro desenvolveu importantes
iniciativas nesse sentido.
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COLABORADORES

Modelo de gestão de pessoas
O modelo é baseado nas competências organizacionais (relacionamento,

ao modelo. Por meio dessa organização, a Elektro busca cumprir,

extração de valor e sustentabilidade), que se desdobram em competências

no âmbito dos recursos humanos, seus objetivos estratégicos.

profissionais (distribuídas nos grupos: estruturais, liderança, técnicas gerais

Os resultados esperados do modelo são a maior retenção de talentos,

e técnicas específicas). Os processos de Recursos Humanos, como

a motivação dos profissionais e a melhoria do clima organizacional,

treinamento e desenvolvimento de pessoal, gestão de desempenho,

elementos que, combinados às demais dimensões gerenciais, contribuem

remuneração, demissão e recrutamento e seleção, estão atrelados

para os ganhos de eficiência desejados pela companhia.

Perfil dos colaboradores

A Elektro busca o constante
desenvolvimento das pessoas.

A companhia mantém um ambiente de trabalho motivador,
que favorece o crescimento profissional de seus colaboradores.
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Colaboradores - por gênero

Colaboradores - por raça

(%)

(%)

Total: 2.678

Total: 2.678

Homens

Mulheres

Brancos

Negros

Remuneração
A concessionária adota um sistema de remuneração baseado na

importância e a complexidade relativas aos resultados esperados

metodologia HAY, um modelo de pontuação que determina a equivalência

de seus ocupantes, levando em consideração quatro elementos:

salarial dos postos de trabalho em relação ao mercado.

conhecimento, processo mental, responsabilidade por resultados
e perfil. Após a combinação desses quatro fatores, é atribuída

A Hay Group é a empresa que desenvolveu essa metodologia,

uma pontuação para o cargo avaliado, o que define, assim, a sua

hoje utilizada por grande parte das empresas no Brasil e pelas

posição na estrutura salarial, com base no valor que o posto ocupa

maiores companhias do segmento de energia. O método HAY

no mercado profissional.

utiliza a descrição das atividades dos cargos para mensurar a

Remuneração por gênero
Considerando-se 1,00 o salário médio dos homens, os salários das

A presença dos homens no setor elétrico ainda é predominante.

mulheres representam:

Entretanto, nos últimos anos, as mulheres têm ocupado mais espaço
no setor, mas com salários iniciais proporcionalmente menores do

Salário médio - proporção entre mulheres e homens
por categoria funcional

que o dos homens, que trabalham na companhia há mais tempo.
Ainda assim, a companhia vem registrando nos últimos anos a ascensão

Cargos

2006

2007

2008

profissional em seu quadro de colaboradoras: atualmente, quase 23%

Consultor
Nível Gerencial
Nível Operacional
Nível Técnico-administrativo
Nível Universitário

0,96
0,71
0,35
0,49
0,79

0,97
0,82
0,35
0,53
0,86

0,93
0,88
0,36
0,59
0,94

dos cargos gerenciais já são ocupados por elas e a tendência é de
crescimento do índice.
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Colaboradores - Cargos gerenciais
(%)

Mulheres em cargos gerenciais
(%)

19,0

Homens

Mulheres

22,9

20,5

2006

2007

2008

Colaboradora da Elektro durante expediente de
trabalho na Sede Corporativa em Campinas (SP)

Ciclo de Desenvolvimento de Pessoas
A Elektro implementou em 2008 o Ciclo de Desenvolvimento de

as habilidades estabelecidas pelo Modelo de Gestão por

Pessoas, com o intuito de enfatizar a ideia de um ciclo anual que se inicia

Competências, em vigor desde 2004. Esse modelo contempla a

com o desdobramento da estratégia da empresa em metas individuais

identificação de competências organizacionais alinhadas à Visão,

e coletivas, o acompanhamento e o desenvolvimento contínuos,

à Missão, aos Valores e à Estratégia da companhia e se desdobra

a avaliação e o feedback formais e o planejamento, o treinamento e o

em competências profissionais que são trabalhadas com os

desenvolvimento para o ano seguinte.

colaboradores.

A empresa realiza ações de desenvolvimento de forma

Todas as ações de Treinamento e Desenvolvimento atendem às

consistente ao longo dos anos, e os programas da área de

normas ISO 9001 e ISO 10015.

Educação Corporativa Elektro (ECE) levam em consideração
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Centro de treinamento da Educação Corporativa Elektro

Segue o investimento em treinamento e desenvolvimento realizado pela companhia para colaboradores próprios e para os colaboradores de empresas
parceiras:
Colaboradores próprios

2006

2007

2008

Investimentos em treinamento técnico-operacional (R$ milhões)
Investimentos em programas de desenvolvimento (R$ milhões)
Homens x hora-treinamento técnico-operacional (mil Hht)
Homens x hora-treinamento em programas de desenvolvimento (mil Hht)

2,8
2,0
314,6
45,4

2,5
1,1
205,7
25,0

2,9
1,9
248,5
33,9

Colaboradores de empresas parceiras (contratadas)

2006

2007

2008

1,3
181

0,9
162

0,8
121

Investimentos em treinamento técnico-operacional (R$ milhões)
Homens x hora-treinamento técnico-operacional (mil Hht)

Rotas de carreira e aprendizagem

E-learnings

O objetivo do Programa Rotas de Carreira e Aprendizagem -

Todos os colaboradores têm acesso ao sistema de ensino a distância,

Autodesenvolvimento é orientar o colaborador sobre sua carreira,

chamado Learning Center, que oferece cursos on-line com os conteúdos

ajudá-lo a traçar as melhores estratégias para alcançar seus objetivos

da Educação Corporativa Elektro e das Comunidades de Aprendizagem

profissionais dentro da empresa. Em 2008, aproximadamente 850

e Prática (CAPs). A utilização da ferramenta de treinamento a distância

colaboradores iniciaram o treinamento, utilizando as ferramentas

tem crescido a cada ano, por sua praticidade e pela redução dos riscos

disponíveis para esse programa.

com a locomoção das equipes. Em 2008, os grandes destaques foram:
reciclagem do código de conduta, treinamento no Sistema de Gestão

Programa Mais Energia

de Qualidade (SGQ), treinamento no Sistema de Gestão de Segurança

O Mais Energia é destinado ao desenvolvimento de jovens potenciais

e Saúde Ocupacional (OHSAS 18001), novos líderes e excelência

na organização e seu objetivo é garantir a sustentabilidade do negócio

no relacionamento.

por meio da renovação organizacional. O programa abrange estagiários,
trainees e jovens talentos. O desenvolvimento desse público contempla
treinamentos das competências estruturais e de liderança, além de
ferramentas técnicas e temas voltados ao negócio.
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Academia de ginástica na Sede Corporativa em Campinas (SP)

Bolsas de Estudo
Atualmente, o programa de bolsas de estudos contempla 139 pessoas,
sendo 20% (supletivo), 40% (técnico) e 40% (graduação). Os cursos de
pós-graduação e especialização beneficiam 18 bolsistas e o de idiomas,
34 colaboradores.

Média de horas de treinamento por categoria funcional
Categoria funcional
Gestor
Especialista
Administrativo
Operacional
Média

2006

2007

2008

207
95
146
139
137

59
27
99
88
88

124
67
93
119
106

Estudo de Clima Organizacional
O Estudo de Clima Organizacional é realizado com 100% do

no índice de favorabilidade da dimensão Camaradagem, contra 70%

pessoal a cada dois anos e, no intervalo entre um ano e outro,

do ano anterior.

é feito um levantamento por amostragem, como ocorreu em 2008.
O resultado encontrado foi muito parecido com o do ano anterior.

Um ponto que merece atenção constante são os questionamentos

Em linhas gerais, os colaboradores continuam sentindo orgulho de

em relação à Participação nos Lucros e Resultados (PLR), abordado

trabalhar na companhia e destacam a camaradagem como uma das

no quesito Imparcialidade da pesquisa. Nos anos anteriores, esses

qualidades do ambiente de trabalho. Em 2008, a Elektro obteve 71%

questionamentos eram motivados pela grande quantidade de metas,
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pelo valor efetivamente pago e pela dificuldade de entender a forma
de apuração, que considerava um valor fixo e um percentual do salário,
associado ao cumprimento das metas.

Relacionamento
com sindicatos

Em 2008, por meio de negociação com os sindicatos, a forma de
cálculo foi alterada. O valor a ser distribuído passou a ser vinculado

A Elektro se relaciona com quatro sindicatos: Sindicato dos Engenheiros

ao resultado de serviço - medido pela diferença entre as receitas

do Estado de São Paulo, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da

operacionais líquidas e a soma das despesas operacionais, custos do

Energia Elétrica de Campinas, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria

serviço de energia elétrica e custos operacionais - e a apenas quatro

da Energia Elétrica do Estado de São Paulo e Sindicato dos Trabalhadores

indicadores (DEC, eficácia do tempo médio de ligação, disponibilidade

na Indústria da Energia Elétrica de Itanhaém, Bertioga, Guarujá, Litoral

da Central de Atendimento ao Cliente e quantidade de Observações

Sul e Vale do Ribeira.

de Segurança).
O novo sistema de cálculo, mais simples e transparente, facilita a
compreensão de todos e deve produzir melhorias no clima organizacional
da companhia. A mensagem é clara e direta: o valor a ser distribuído

Saúde e Qualidade
de Vida no Trabalho

por meio da PLR depende diretamente do resultado da empresa.
Além disso, a distribuidora adota uma diretriz de comunicação que
mantém o colaborador permanentemente informado sobre o progresso
dos indicadores ao longo do ano.

Camaradagem (%)
Credibilidade (%)
Imparcialidade (%)
Orgulho (%)
Respeito (%)

saúde do colaborador por meio de exames laboratoriais, o programa faz
um mapeamento completo das condições gerais da pessoa e propõe

2007

2008

70
65
62
81
69

71
67
63
81
69

Café com RH
A partir de março, a Diretoria de Recursos Humanos e Infraestrutura
deu início ao programa, que tem o objetivo de abrir um espaço para
conhecimento, discussão e esclarecimento de dúvidas referentes a
assuntos relacionados ao RH, como projetos, processos, produtos
e serviços. A equipe de RH aplica o programa na Sede Corporativa,
em Campinas, e em todas as Regionais.

A iniciativa lança um olhar mais profundo à saúde do colaborador,
procurando atuar de forma preventiva. Mais do que traçar o perfil de

Resultados do Estudo de Clima Organizacional
Visão Elektro

Programa Cuide-se

ações diferenciadas para a realidade de cada um, com o apoio de
nutricionistas e médicos, além de oferecer academia de ginástica.
Indicadores de saúde ocupacional

2006

2007

2008

Dias perdidos
Absenteísmo (dias)
Doenças ocupacionais
Obesidade (%)
Sobrepeso (%)
Colesterol (fora do padrão) (%)
Triglicérides (fora do padrão) (%)
Hipertensão (%)

11.489
5.618
14
42
22
25
4

15.768
6.861
1
13
42
17
23
382

8.009
6.562
1
14
36
ND1
29
27

1
O resultado dos testes realizados em 2008 ficou prejudicado devido a problemas ocorridos durante
o processo de coleta de amostras de sangue, não sendo possível garantir a comparabilidade com os
anos anteriores.
2
Reflete alteração no parâmetro utilizado para caracterizar a hipertensão. Em 2007, a Sociedade
Brasileira de Cardiologia e a Organização Mundial da Saúde (OMS) baixaram de 140 x 90 mmHg
para 130 x 80 mmHg o limite da normalidade.
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CLIENTES
O compromisso da Elektro é distribuir energia elétrica com segurança
e qualidade a seus 2,1 milhões de clientes. O relacionamento com
esse público é pautado pelas Diretrizes Comerciais e pelos Princípios do
Relacionamento com os Clientes:

Comunicação - ser claro e objetivo ao atender a solicitação do cliente.
Lealdade - informar somente o que tiver certeza, honrar os compromissos
assumidos e prometer apenas o que puder ser cumprido.

Integridade - agir de maneira correta, imparcial e justa nas atividades diárias.
Educação - respeitar e tratar a todos sempre com cortesia.
Nortear - orientar as pessoas sobre o nosso negócio e sobre os riscos
e perigos da energia elétrica.

Transparência - ser claro nas informações prestadas para gerar
confiança no relacionamento com os clientes.

Excelência - prestar um serviço de excelente qualidade e
comprometer-se em tornar a nossa empresa a distribuidora mais
admirada do Brasil.
A fim de cumprir essa determinação, a companhia está constantemente

Colaboradora na Central de
Atendimento ao Cliente

investindo em iniciativas para melhorar o atendimento a seus clientes.

Clientes atendidos pela Elektro

Diretrizes Comerciais e de Relacionamento
com Clientes

(cativos e livres)1

2.004.876

2.067.125

1.954.207

A Elektro se compromete com a satisfação de seus clientes,
apresentando soluções por segmento de mercado, agindo
de forma pró-ativa, assegurando equilíbrio e justiça nas
relações e garantindo a sustentabilidade e a credibilidade
de seus negócios, de acordo com os preceitos legais
e regulatórios. É obrigação da Elektro cumprir os
compromissos assumidos com os seus clientes ou aqueles
decorrentes de informações, comunicações e notificações
originadas por seus representantes.

2006
1

2007

2008

Unidades consumidoras conectadas ao sistema de distribuição da Elektro.
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Relacionamento com o cliente
A pesquisa de satisfação dos clientes da Abradee apontou em 2008

termômetro para avaliar a qualidade dos serviços prestados e apontam

um índice de qualidade de 82,7%, numa oscilação em relação ao

as diretrizes para novas iniciativas. O desafio é permanente. Acompanhe

ano anterior, que ficou dentro da margem de erro definida para o

a seguir os resultados das pesquisas.

levantamento. Tanto a pesquisa da Abradee como a da Aneel servem de

Pesquisa Abradee
O quadro abaixo mostra o resultado do levantamento de 2008 sobre a Satisfação do Cliente Residencial, comparado com anos anteriores.
Avaliação Elektro

2006

2007

2008

Fornecimento de energia (%)
Informação e comunicação com o cliente (%)
Conta de luz (%)
Atendimento ao cliente (%)
Imagem da empresa (%)
Índice de Satisfação com a Qualidade Percebida (%)

86,2
63,0
85,1
79,5
80,5
79,0

87,6
78,1
91,2
85,1
88,2
86,3

88,6
74,9
88,1
80,9
80,4
82,7

Pesquisa Aneel
Em 2008, a Elektro ficou em segundo lugar na pesquisa Aneel de Satisfação do Consumidor (Iasc). No ano anterior, a empresa havia sido eleita a
melhor distribuidora da região Sudeste na categoria acima de 400 mil consumidores, atingindo a maior pontuação do País nesse segmento.

Pesquisa Iasc
(%)

O atendimento ao cliente se pauta
pelo respeito e pela transparência.

73,24
72,67
63,30

Ouvidoria
A Ouvidoria da Elektro foi criada em janeiro de 2000 e sua principal função
é buscar oportunidades de melhoria nos processos internos a partir das
opiniões e das manifestações com recursos apresentados pelos clientes,
2006

2007

relativas a um serviço solicitado ou atendimento prestado.

2008

		

2006		

2007		

2008

Improcedente
Procedente
Total

69%
31%
100%

75%
25%
100%

83%
17%
100%

1.715
771
2.486

1.673
558
2.231

1.730
354
2.084

Treinamento de Excelência no Relacionamento com o Cliente
Ao longo de 2007 e 2008, foram treinados mais de 2,6 mil colaboradores

no atendimento na organização, a Elektro lançou o treinamento on-line,

próprios e de empresas parceiras em Excelência no Relacionamento

a fim de capacitar 100% dos colaboradores próprios sobre as práticas

com o Cliente. Com o objetivo de disseminar a cultura da excelência

de bom relacionamento com os clientes.
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Cliente da Elektro é atendido na agência dos Correios

Novos canais de atendimento
A empresa busca estar próxima de seus clientes e se comunica com eles

Chat: dentro do portal eletrônico na Internet, o cliente tem a opção de

de forma respeitosa e transparente. Para facilitar o contato e aumentar

trocar mensagens, em tempo real, com os atendentes da concessionária,

a comodidade dos consumidores, a concessionária investe em canais

o que facilita a orientação sobre a navegação pelo site e torna mais ágil

inovadores de comunicação:

a solução de problemas e a prestação de informações.

SMS: trata-se de um serviço de mensagens curtas de texto

Correios: por meio de uma parceria com os Correios, a companhia

(Short Message Service) enviadas para os telefones celulares dos

oferece serviços nas agências credenciadas em todos os municípios de

clientes. Caso a solicitação do cliente não possa ser atendida,

sua área de concessão. Ao todo, são oferecidos dez diferentes tipos de

devido a uma não conformidade em sua própria instalação elétrica,

serviços aos clientes: religação imediata, consulta de débitos, alteração

e necessite de ação do cliente, o sistema automaticamente lhe

de dados cadastrais, troca de nome do titular da conta, alteração da

envia uma mensagem com um aviso a respeito do problema,

data de vencimento, débito automático, entrega alternativa, autoleitura

para aqueles que autorizarem esse envio.

e conferência de documentos nas ligações novas, além do pagamento
de contas em todos os municípios de sua área de concessão e também

Atendimento especializado: os clientes corporativos e grandes

fora da área de concessão.

clientes contam com atendimento exclusivo de um gerente de contas
especializado em seu segmento. Dispõem ainda de serviços especiais
com um espaço exclusivo no site da empresa, cobrança com faturas
agrupadas consolidadas e estudos de compatibilidade de demanda.
Portal eletrônico na Internet: a empresa vem estimulando o uso da
Internet por acreditar que é um canal fácil, amigável e rápido. Por meio
do portal, o cliente solicita serviços como consulta de débitos, segunda
via das faturas, cadastro das contas em débito automático, alteração da
data de vencimento, alteração do endereço de entrega das contas e
poda de árvores, entre outros.
Além das solicitações de serviços, a concessionária disponibiliza,
no Portal Eletrônico, informações sobre uso consciente da energia,
dicas de segurança, normas técnicas e valores de tarifas e de serviços,
entre outras. De todas as solicitações de serviço recebidas, 55% vieram
por meio do site em 2008, contra os 50% registrados em 2007.

Imagem do portal eletrônico da Elektro
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Novas regras para as Centrais de
Atendimento ao Cliente
A Central de Atendimento é formada por colaboradores próprios e

- fornecimento do número do protocolo no início do atendimento

presta um serviço de qualidade, com transparência nas informações
e agilidade na prestação dos serviços solicitados. Em 2008, essas

(anteriormente, era informado ao final da chamada);
- opção de cancelamento e reclamação no primeiro menu, pelo qual o

premissas mantiveram sua trajetória de aperfeiçoamento, de acordo com
as diretrizes da empresa e as determinações do Decreto nº 6.523, de

cliente é direcionado ao atendente;
- mudança no sistema comercial e técnico para o encaminhamento do

31 de julho de 2008, que estabeleceu novas regras para os serviços de

histórico de demandas de forma automatizada.

atendimento telefônico aos clientes de empresas reguladas pelo governo,
em vigor desde 1º de dezembro de 2008. Vale ressaltar que,

Além dessas melhorias, a Elektro implementou, por iniciativa própria, novas

com base no Decreto, a Aneel ainda pode determinar adequações na

opções de serviço na URA, como religação após corte, consulta da data de

regulamentação. Como a companhia sempre prestou um serviço de

corte, leitura do consumo pelo próprio cliente e consulta de débitos.

excelência, já atendia a algumas das novas regras, como:
- opção de falar com o atendente no primeiro menu da URA
(Unidade de Resposta Audível);
- atendimento gratuito e ininterrupto 24 horas, sete dias por semana,

Central de Atendimento ao Cliente

365 dias por ano;

Ligações anuais (milhões)1

- atendimento via chat para todos os clientes, inclusive pessoas com

6,1

5,9

deficiência auditiva e vocal;
- gravação de 100% dos atendimentos;

5,4

- capacitação dos profissionais de atendimento. Os atendentes
passam por um período de treinamento de 30 dias e fazem
reciclagens periódicas a cada seis meses, nas quais recebem
todas as informações técnicas e comerciais necessárias ao
seu trabalho.
Em alguns casos, porém, a concessionária precisou se adaptar às novas

2006

determinações do governo, como:
- instalação do sistema de atendimento a clientes com deficiência
auditiva e vocal por meio do telefone 0800 701 01 55;

2007

2008

Inclui as ligações telefônicas que visam ao acesso à Central de Atendimento e que são
bloqueadas por restrições advindas da operadora de serviço telefônico.

1

Reclamações - principais motivos (%)

2006

2007

2008

Referentes a prazos na execução de serviços
Referentes ao fornecimento inadequado de energia
Referentes a interrupções
Referentes a emergências
Referentes ao consumo e à leitura
Referentes a corte indevido
Referentes a conta não entregue
Referentes a danos elétricos
Referentes a irregularidades na medição (fraude, desvio de energia)
Outros

1,8
3,8
70,0
5,0
0,4
0,2
0,8
1,0
2,0
15,0

2,0
4,0
67,0
7,0
0,2
0,1
1,0
1,0
1,0
16,7

2,0
4,0
70,0
5,0
0,2
0,2
1,0
1,0
0,9
15,3
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Programa
Hora do Cliente

Desde maio, os clientes do Grupo A também passaram a receber um
modelo de conta que facilita a leitura dos dados e apresenta um maior
detalhamento dos pontos relevantes, facilitando o entendimento das
informações prestadas na fatura de energia.

Trata-se de um programa de trabalho interno realizado nas Regionais,
na Central de Atendimento ao Cliente e na Sede Corporativa para
divulgar os resultados de pesquisas de satisfação dos clientes e

Conta em Braille

discutir questões relevantes ligadas ao relacionamento com os
clientes. Também atua no fortalecimento das Diretrizes Comerciais e

Serviço inédito, entre as distribuidoras dos Estados de São Paulo

dos Princípios do Relacionamento com o Cliente. Em cada reunião,

e do Mato Grosso do Sul, permite o cadastramento de clientes com

surgem ideias e temas que servirão para aperfeiçoar o relacionamento

deficiência visual e que sabem ler em Braille. O cadastro, disponível

com os clientes. Em 2008, 1,7 mil colaboradores participaram da

desde julho, pode ser feito pela Central de Atendimento ao Cliente ou

iniciativa.

pelo site da empresa: www.elektro.com.br.

Conta em papel reciclado
A conta de energia elétrica em papel reciclado começou a ser
distribuída a partir de fevereiro. Com essa ação, a empresa contribui
para evitar, anualmente, o corte de 2,8 mil árvores.

Faturas agrupadas e
nova fatura do Grupo A
Implementadas em junho de 2008, as faturas agrupadas proporcionam
maior comodidade de gestão para clientes com mais de uma unidade
consumidora. O cliente que escolhe essa opção de conta recebe um
boleto bancário agrupado com as informações de suas unidades.
Para os clientes, a medida facilita o controle dos pagamentos e dos dados
de consumo. No caso de clientes da categoria Poder Público, como
prefeituras, por exemplo, o agrupamento facilita a emissão de apenas um
documento.

Cliente com deficiência
visual do município de
Limeira (SP) consulta a conta
em Braille da Elektro
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PARCEIROS
Comprometida com o desenvolvimento dos públicos com os quais
interage, a companhia fez da segurança o tema principal de suas
relações com as empresas parceiras.

Prêmio Fornecedor
Elektro
O prêmio foi concebido com o objetivo de reconhecer e disseminar
as melhores práticas na importante relação entre a empresa e seus
fornecedores, bem como incentivá-los a aprimorar seus processos,
de forma a evoluir continuamente no atendimento às necessidades
da concessionária. Os fornecedores que mantêm negócios com a
companhia durante um período de seis meses concorrem a cinco
categorias e quatro destaques (segurança, inovação, evolução e
responsabilidade social). As avaliações são realizadas pelos gestores
dos contratos de acordo com os critérios: Atendimento, Infraestrutura,
Logística e Desempenho durante o contrato.

Guia para Excelência na
Gestão de Contratos
Para garantir uma visão homogênea e consolidada sobre todo
o processo de contratação e gestão, visando à melhor relação
custo-benefício na negociação de contratos, a companhia

Participação dos parceiros
na força de trabalho

Leitura de medidor feita por empresa parceira da Elektro

desenvolveu o Guia para Excelência na Gestão de Contratos.
Amparado por um procedimento robusto que detalha todas as
etapas, premissas e boas práticas, o Guia é uma ferramentachave para a real eficácia na gestão dos contratos. Com enfoque
na sustentabilidade em toda a cadeia de suprimentos, a aplicação
do Guia garante resultados expressivos tanto para a concessionária
como para as empresas contratadas, na qual a transparência no
processo, o detalhado planejamento e a assertiva definição das reais
necessidades da empresa são essenciais para o êxito na negociação,
a redução dos custos e, consequentemente, a excelência na gestão
dos contratos.

Responsabilidade Social - Fornecedores
estratégicos inspecionados
(%)

100

100

72

Total 5.832
Colaboradores
parceiros

Colaboradores
próprios

2006

2007

2008
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COMUNIDADE

Eficiência Energética
Anualmente, a empresa destina 0,5% de sua receita operacional
líquida a ações que buscam melhorar a eficiência energética em
comunidades carentes, escolas, hospitais, instituições beneficentes,
órgãos de governo e sistemas públicos. O investimento é obrigatório e
está previsto no contrato de concessão, cabendo à empresa definir em
quais ações investirá. O objetivo é retornar à sociedade, na forma de
benefícios, os recursos recebidos por meio da conta de energia elétrica.
A concessionária foca sua atuação nas comunidades carentes, por
meio do projeto Energia Comunitária, com readequação das instalações
elétricas e a doação de lâmpadas, aquecedores solares e geladeiras
de baixo consumo de energia, além de ações para o desenvolvimento
local com recursos próprios. Outro projeto igualmente prioritário é o de
Eficiência Energética de Prédios Públicos, cujo aporte de recursos visa a
garantir o uso eficiente de energia elétrica em edifícios de atendimento
público. Em 2008, os investimentos nesses dois projetos totalizaram
R$ 12,6 milhões.

Projeto Energia Comunitária Elektro
Iniciado no ano de 2006, o programa procurou estimular a economia
de energia elétrica em comunidades carentes, por meio da recuperação,
da melhoria e da adequação dos sistemas elétricos dentro e fora das
residências. Além disso, a companhia também substituiu equipamentos
elétricos em mau estado de conservação por modelos novos e de
baixo consumo. Existe ainda, em diversos municípios de sua área
de concessão, um projeto de substituição de lâmpadas incandescentes

Cliente beneficiada pelo Programa Energia
Comunitária Elektro em Franco da Rocha (SP)

por fluorescentes que, ao todo, proporcionou uma economia de
consumo de 12,8 mil MWh/ano. Nesse projeto, foram destinados

a crédito. Ao todo, 1.477 pessoas participaram de cursos básicos de

R$ 10,9 milhões à regularização e à modernização das instalações

eletricidade residencial, encanador, artesanato e computação, entre outros.

elétricas nas comunidades atendidas.

Além desses cursos, a empresa investiu na capacitação de moradores
do bairro Jardim Bela Vista, em Santo Antônio de Posse (SP), para

Além das ações diretamente ligadas ao consumo seguro e eficiente de

montagem e instalação de 30 aquecedores solares de baixo custo.

energia, a empresa atuou na capacitação profissional dos moradores e

A Elektro desenvolveu também ações de melhoria da qualidade de vida

no resgate da cidadania das comunidades atendidas, que passam a ter,

dos moradores, como reforma de creches, campos de futebol, instalação

por exemplo, um comprovante de residência para poder realizar compras

de playgrounds e placas de identificação de ruas.
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Eficiência em números
Projeto Energia Comunitária		

20071

2008

Domicílios do segmento baixa renda atendidos pelo programa		
Domicílios atendidos para adequação das instalações elétricas da habitação 		
Equipamentos eficientes doados2		
Profissionais eletricistas treinados pelo programa		

96.452
12.861
325.056
130

57.678
6.468
182.311
201

Em 2007, foram desenvolvidas ações dos ciclos 2006/07 e 2007/08. Os dados de 2007 publicados anteriormente foram revistos, pois o ciclo 2007 não estava consolidado até a publicação do Relatório
de Sustentabilidade 2007.
Inclui doação de lâmpadas.

1

2

Eficiência Energética - investimentos
(R$ milhões)

(R$ milhões)
Residencial
de baixa
renda

25,0

Energia economizada ao ano (MWh) 12.817
Redução da demanda de ponta (kW)
3.180
Custo evitado ao cliente (R$ milhões)4
1,69

15,6

2008
Poder
público

Total

1.407
304
0,17

14.224
3.484
1,86

Sempre que há o investimento em equipamentos mais eficientes, como lâmpadas, reatores e
luminárias, o cliente tende a gastar menos com sua conta de energia elétrica, sem reduzir o nível
de iluminação.

4

12,6

25,0

11,6

Eficiência energética - economia

3

Projeto Prédios Públicos: beneficiou 113 edifícios, com a substituição

12,6

de lâmpadas e a instalação de luminárias reflexivas, num investimento

4,0

de R$ 1,7 milhão (R$ 1,5 milhão em 2008 e R$ 0,2 milhão referentes a

0,0
2006
Sem ônus para o cliente

investimentos iniciados em 2007 e finalizados em 2008). Foram contemplados

0,0
2007

2008
Com ônus para o cliente

sedes de prefeituras municipais, escolas, hospitais, asilos, creches e unidades
da Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (APAE). Com a iniciativa,
o consumo do sistema de iluminação caiu em média 45% em 2008, o que
se reflete na redução de 15% do valor da conta de energia elétrica, recursos
estes que podem ser revertidos pelas administrações públicas para outras

3

Este valor total inclui R$ 0,7 milhão do ciclo 2007/08 e R$ 11,7 milhões de 2008.

necessidades das comunidades.

Comunidade quilombola em Eldorado (SP)
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Programa de Universalização
O Programa Luz para Todos (LPT), compromisso previsto em lei, tem o

(CDE) e a Reserva Global de Reversão (RGR). A outra parte é investida

objetivo de disponibilizar o acesso de comunidades da zona rural, povos

pela Elektro, como forma de antecipar a data de universalização das

indígenas, quilombolas e assentamentos à energia elétrica. O programa

propriedades distantes das redes de energia. A empresa já realizou

é financiado em parte pelo governo federal, com recursos provenientes

41 mil ligações desde o início do projeto, em 2004. Em 2008,

de fundos setoriais de energia - a Conta de Desenvolvimento Energético

foram feitas 7,6 mil ligações no programa.

Programa Luz para Todos
Atendimentos efetuados

Programa de universalização urbana
Total de municípios universalizados
Municípios universalizados
Atendimentos efetuados
Universalização urbana - investimentos Elektro (R$ milhões)

2006

2007

2008

14.179

9.474

7.590

2006

2007

2008

218
95,6%
70.707
14.4

218
95,6%
62.005
11,4

218
95,6%
68.691
12,6

Residência beneficada pelo programa Luz Para Todos
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Instituto Elektro completa cinco anos de atuação promovendo o
desenvolvimento sustentável nas comunidades da área de concessão.

Instituto Elektro
Em 2008, o Instituto Elektro, um dos principais canais de relacionamento
entre a companhia e a comunidade, completou cinco anos de atuação.
A instituição foi criada em 2003, com o compromisso de possibilitar o
desenvolvimento de adolescentes e jovens nas comunidades carentes
localizadas nas áreas de concessão da empresa. Em 2008, o instituto
recebeu a recertificação da ISO 9001 do Sistema de Gestão de Qualidade,
que atesta o atendimento aos requisitos da norma na gestão de seus
programas e projetos sociais realizados com os públicos estratégicos.
Essas iniciativas estão agrupadas em três vertentes:
Educare - educação para a vida, por meio dos programas Fazer
Acontecer e Escola Formare Elektro;
Voluntas - promoção do voluntariado e da responsabilidade social,
com os programas Abrace e Prêmio Empreendedor Social;
Preservare - educação para a sustentabilidade, promovida pelo
programa Jovens ECOnscientes.

Educare
Escola Formare Elektro - parceria com a Fundação Iochpe desde
2004, o programa oferece gratuitamente curso profissionalizante de
Agente de Serviços Administrativos a adolescentes de 14 e 15 anos,
contribuindo para o processo de contratação do primeiro emprego e
motivando o seu ingresso na faculdade. Em 2008, formou a quinta

turma, com 20 jovens, totalizando 94 alunos formados e encaminhados
para o mercado de trabalho. Os educadores são voluntários da empresa
e abordam temas como cidadania, noções básicas de administração e
recursos humanos, inglês, informática e contabilidade. O curso também
possibilita a formação prática dos alunos com os colaboradores dentro
do ambiente de trabalho da companhia.
Fazer Acontecer - programa cujo objetivo é fortalecer o potencial de
liderança de adolescentes e jovens e contribuir para o desenvolvimento
sustentável da comunidade. Em parceria com as Regionais, o Instituto
Elektro organiza grupos de jovens que recebem capacitação teórica
para criar projetos socioambientais a serem implementados nas suas
comunidades. Até 2008, o programa formou 21 turmas, com 416 jovens
e a participação de voluntários da empresa e de instituições parceiras.

Voluntas
Prêmio Empreendedor Social - seleciona e financia os melhores
projetos sociais elaborados pelos colaboradores, seus familiares e empresas
parceiras, com o objetivo de realizar ações sociais na comunidade,
bem como estimular o voluntariado e o empreendedorismo social.
Programa Abrace - incentiva a atuação voluntária e o
desenvolvimento de projetos sociais por colaboradores. Em 2008,
foram implementados 16 projetos, em 11 municípios, com a
participação de 154 voluntários, beneficiando aproximadamente
8,9 mil pessoas.

Preservare

Instituto Elektro: alunos da
turma do Programa Fazer
Acontecer em Tatuí (SP)

Jovens ECOnscientes - o objetivo do programa é formar
agentes multiplicadores para divulgar os conceitos de
sustentabilidade em suas comunidades. O programa capacita
jovens a assumir práticas que contribuam para o desenvolvimento
sustentável. Atualmente, o programa está localizado em dois
municípios, Pariquera-Açu (região do Vale do Ribeira) e Teodoro
Sampaio (região do Pontal do Paranapanema), beneficiando
25 jovens e promovendo a educação para a sustentabilidade
em comunidades localizadas em regiões social e
ambientalmente complexas.
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A companhia considera que sua atuação só estará completa se estiver
contribuindo também para o desenvolvimento da sociedade.

Circuito Cultural Elektro

Apresentação teatral no Circuito Cultural Elektro

O projeto investiu R$ 1,8 milhão em recursos da Lei Rouanet.
Trata-se de uma caravana cultural que desenvolve uma série de atividades
voltadas para música, teatro, cinema e museu da energia em municípios
onde não existe opção de lazer. Associada à proposta do programa,
a companhia dissemina a importância do uso seguro e eficiente da
energia. Ao todo, foram realizadas 62 apresentações em 48 cidades da
área de concessão, com público em torno de 80 mil pessoas.

Rádio Elektro

Projeto Oficinas Querô

Ferramenta de comunicação desenvolvida pela empresa

Em parceria com a produtora Gullane Filmes, a Elektro capacitou

desde 2004, que busca despertar os conceitos de cidadania

40 jovens das 20 comunidades beneficiadas pelo Projeto Energia

na população, por meio de programas diários que abordam

Comunitária, no Guarujá, para desenvolver o empreendedorismo por

temas de interesse da população relacionados a saúde,

meio do cinema. Com duração de um ano, o curso foi ministrado

direitos e deveres do consumidor, economia doméstica,

por profissionais consagrados do cinema nacional. Os participantes

meio ambiente, uso seguro e adequado de energia elétrica,

tiveram aulas práticas e teóricas sobre a produção audiovisual,

entre outros. Essa ação é feita em parceria com 50 emissoras,

com noções de informática, roteiro, desenvolvimento de projetos,

que abrangem 96% da área de concessão, atingindo 99% de

direção, produção, marketing, figurino, maquiagem, som e fotografia,

seus clientes.

entre outros. A iniciativa tem o objetivo de ampliar os conhecimentos
e os horizontes culturais desses jovens, que podem multiplicar o
aprendizado em suas comunidades.

Jovens do projeto Oficinas Querô Elektro durante gravação de documentário no Guarujá (SP)
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Projeto Vitória Corte
Iniciativa desenvolvida em parceria com a Associação Mundaréu,

Nesse contexto, o projeto oferece apoio às mulheres que buscam

organização sem fins lucrativos, cuja missão é gerar renda

transformar suas habilidades manuais em formas de sobrevivência.

para comunidades excluídas do mercado formal de trabalho.

O programa alia capacitação para o desenvolvimento de produtos

O objetivo do Vitória Corte é criar as condições para o

com o suporte para sua comercialização. Atualmente, as mulheres

desenvolvimento de iniciativas que propiciem geração de renda e

produzem sacolas artesanais retornáveis, que são comercializadas

uma vida digna para costureiras das comunidades vizinhas à Vila

na comunidade e em empresas da região.

Zilda, beneficiadas pelo Programa Energia Comunitária, no Guarujá.

Biblioteca da 1ª Infância
Implementadas em parceria com o Instituto Brasil Leitor (IBL) nos

a questões de Matemática, Ciências, Geografia, Nutrição, entre outras,

municípios de Itanhaém e Peruíbe, as Bibliotecas da 1ª Infância têm

sempre com uma abordagem adequada às diferentes faixas etárias.

o objetivo de despertar o hábito da leitura em crianças de 0 a 6 anos.

O IBL também faz o treinamento de professores e monitores para que

As instalações favorecem a interação entre as crianças e delas com

possam explorar melhor os recursos das bibliotecas com as crianças.

os conteúdos dos livros, fazendo com que relacionem o seu cotidiano

Atividade na Biblioteca da 1ª Infância em Itanhaém (SP)
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A construção de uma sociedade mais justa passa pelo

engajamento de todos os seus membros.

Semana Nacional de Segurança
com a Energia Elétrica
Pelo terceiro ano consecutivo, a empresa realizou, em parceria

A companhia realizou palestras educativas em escolas e canteiros de

com a Abradee, campanha para orientar a população de sua área

obra, publicou anúncios em jornais de sua área de concessão e incluiu

de concessão a respeito dos riscos de uso de energia elétrica.

ações da campanha em atividades do Circuito Cultural Elektro.

Em 2008, foram trabalhados quatro temas: instalação de antena de
TV, soltar pipas, construção civil e furto de energia. Com o slogan
“A gente avisa, mas você precisa fazer a sua parte”, a campanha
destacou quatro dicas básicas de segurança, relacionadas aos
temas escolhidos.

A empresa acredita no desenvolvimento
construído em parceria com a sociedade
e o poder público.

Destinação aos Fundos Municipais dos
Direitos da Criança e do Adolescente
A Elektro elaborou e disseminou um novo procedimento para

e o planejamento para o próximo ano, apresentando os projetos que

destinação de recursos aos Fundos Municipais dos Direitos da Criança

serão implementados no período para receber o benefício. Anualmente,

e do Adolescente (FMDCAs), o qual leva em consideração o tamanho

a empresa destina até 1% do Imposto de Renda devido aos fundos,

da população e o Índice de Desenvolvimento Infantil (IDI) de cada

percentual que em 2008 equivaleu a R$ 450 mil, distribuídos para

município. A concessionária solicita aos FMDCAs a prestação de contas

134 municípios.

Escola de Eletricistas
A Elektro, em parceria com a Faculdade de Tecnologia de São Paulo

a empresa oferece a oportunidade de capacitação profissional para

(Fatec), a Prefeitura de Tatuí e a empresa FM Rodrigues, desenvolveu

membros das comunidades em que atua. Em 2008, foram oferecidas

um curso gratuito de Capacitação em Instalações Elétricas. O objetivo

40 vagas para o curso de eletricista residencial e 16 participantes foram

é aumentar a agilidade e a eficácia na capacitação de eletricistas,

selecionados para continuar o curso e aprofundar a formação técnica

garantindo maior disponibilidade de mão-de-obra qualificada no

como eletricista de rede de distribuição. A carga horária do treinamento é

mercado, que poderá ser empregada tanto pela própria concessionária

de quatro meses (432 horas). As aulas foram ministradas por professores

quanto por empresas e setores que recrutam esses profissionais.

da Fatec e instrutores da própria companhia. A primeira turma desse

Ao mesmo tempo em que forma profissionais mais qualificados,

projeto piloto implantado na Regional de Tatuí se formou em 2009.
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Balanço Social
1 - Base de Cálculo
Receita líquida (RL)
Resultado operacional (RO)
Folha de pagamento bruta (FPB)
2 - Indicadores Sociais Internos
Alimentação
Transporte
Encargos sociais compulsórios
Previdência privada
Saúde
Segurança no trabalho
Educação
Cultura
Capacitação e desenvolvimento profissional
Creches ou auxílio-creche
Participação nos lucros ou resultados
Total - Indicadores sociais internos
3 - Indicadores Sociais Externos
Educação
Cultura
Outros
Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
Total - Indicadores sociais externos
4 - Indicadores Ambientais
Investimentos relacionados com a produção/operação
da empresa
Investimentos em programas e/ou projetos externos
Total dos investimentos em meio ambiente
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para
minimizar resíduos, o consumo em geral na produção/
operação e aumentar a eficácia na utilização de
recursos naturais, a empresa:
5 - Indicadores do Corpo Funcional
Nº de empregados(as) ao final do período
Nº de admissões durante o período
Nº de demissões no período
Nº de empregados(as) terceirizados(as)
Nº de estagiários(as)
Nº de empregados(as) acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por mulheres
Nº de negros(as) que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)
Nº de pessoas com deficiência ou necessidades especiais
6 - Informações relevantes quanto ao exercício da
cidadania empresarial
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa
Número total de acidentes de trabalho
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela
empresa foram definidos por:
Os padrões de segurança e salubridade no ambiente
de trabalho foram definidos por:
Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação
coletiva e à representação interna dos(as)
trabalhadores(as), a empresa:

Valor (mil)
13.660
600
43.445
3.869
9.338
5.599
662
150
5.097
319
12.865
95.604
Valor (mil)
2.237
2.785
4.848
9.870
1.221.280
1.231.150
Valor (mil)

2008 Valor (mil reais)
2.512.477
508.342
219.356
% sobre FPB
6,23%
0,27%
19,81%
1,76%
4,26%
2,55%
0,30%
0,07%
2,32%
0,15%
5,86%
43,58%
% sobre RO
0,44%
0,55%
0,95%
1,94%
240,25%
242,19%
% sobre RO
2,55%

0,52%

26.484

4,67%

1,17%

2,60%
5,15%

0,53%
1,04%

657
27.141

0,12%
4,79%

0,03%
1,20%

( ) não possui metas
( ) cumpre de 0 a 50%

( ) cumpre de 51 a 75%
(X) cumpre de 76 a 100%

( ) não possui metas
( ) cumpre de 0 a 50%

( ) cumpre de 51 a 75%
(X) cumpre de 76 a 100%

2008
2.678
319
331
3.508
20
610
474
18,18%
274
0,77%
42

2007
2.690
280
258
4.382
17
557
471
17,17%
259
1,01%
42

2008

2007

( ) direção e
gerências

54
65
( X ) direção e
gerências
( ) todos(as)
empregados(as)

( ) todos(as)
empregados(as)
( X ) todos(as)
+ Cipa

( ) direção e
gerências

52
63
( X ) direção e
gerências
( ) todos(as)
empregados(as)

( ) todos(as)
empregados(as)
( X ) todos(as)
+ Cipa

( ) não se
envolve

( ) segue as
normas da OIT

( X ) incentiva e
segue a OIT

( ) não se
envolve

( ) segue as
normas da OIT

( X ) incentiva e
segue a OIT

( ) direção

( X ) todos(as)
empregados(as)
( X ) todos(as)
empregados(as)

( ) direção
( ) direção

( ) direção e
gerências
( ) direção e
gerências

( X ) todos(as)
empregados(as)
( X ) todos(as)
empregados(as)

( X ) são
exigidos

( ) não são
considerados

( ) são
sugeridos

( X ) são
exigidos

( ) direção

A participação dos lucros ou resultados contempla:

( ) direção
( ) não são
considerados

( ) são
sugeridos

7 - Outras Informações
1 - Quantidade de organizações sem fins lucrativos
beneficiadas com desconto na conta de energia elétrica:
2 - Desconto total na conta de energia elétrica
destinado a organizações sem fins lucrativos (reais mil):

% sobre RL
0,56%
0,02%
1,88%
0,17%
0,38%
0,30%
0,02%
0,00%
0,23%
0,01%
0,55%
4,12%
% sobre RL
0,16%
0,14%
0,24%
0,53%
59,94%
60,47%
% sobre RL

12.976

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões
éticos e de responsabilidade social e ambiental
adotados pela empresa:
Quanto à participação de empregados(as) em
programas de trabalho voluntário, a empresa:
Número total de reclamações e críticas de
consumidores(as):
% de reclamações e críticas atendidas ou
solucionadas:
Valor adicionado total a distribuir (reais mil):
Distribuição do Valor Adicionado (DVA):

Valor (mil)
12.547
506
42.346
3.832
8.564
6.782
344
110
5.224
320
12.372
92.947
Valor (mil)
3.572
3.121
5.333
12.026
1.352.310
1.364.336
Valor (mil)

13.192
26.168

( ) direção e
gerências
( ) direção e
gerências

A previdência privada contempla:

% sobre RL
0,54%
0,02%
1,73%
0,15%
0,37%
0,22%
0,03%
0,01%
0,20%
0,01%
0,51%
3,81%
% sobre RL
0,09%
0,11%
0,19%
0,39%
48,61%
49,00%
% sobre RL

2007 Valor (mil reais)
2.256.073
566.774
215.228
% sobre FPB
5,83%
0,24%
19,67%
1,78%
3,98%
3,15%
0,16%
0,05%
2,43%
0,15%
5,75%
43,19%
% sobre RO
0,63%
0,55%
0,94%
2,12%
238,60%
240,72%
% sobre RO

( ) não se
envolve
na empresa
316.956
na empresa
100%

( X ) organiza e
( ) apoia
incentiva
no Procon
na Justiça
1.454
1.019
no Procon
na Justiça
100%
13%
1.961.620
62,25% governo
9,02% colaboradores(as)
18,92% acionistas 8,76% terceiros 1,05% retido
2008

( ) direção

( ) não se
envolve
na empresa
334.933
na empresa
100%

( X ) organiza e
( ) apoia
incentiva
no Procon
na Justiça
2.287
1.558
no Procon
na Justiça
100%
14%
2.181.528
61,99% governo
7,92% colaboradores(as)
20,33% acionistas 8,69% terceiros 1,07% retido
2007

322

316

4.103,0

4.762,9
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Comentários
Em relação ao Balanço Social da Elektro em 2008, elaborado de

“Lições aprendidas”, Programa de Observação de Segurança,

acordo com o modelo do Instituto Brasileiro de Análises Sociais

reuniões mensais das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes

e Econômicas (Ibase) destacam-se as ações culturais voltadas

(Cipa) e a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho

para a comunidade, investimentos ambientais, em treinamento e

(Sipat), além da criação do programa Comportamento pela Vida

desenvolvimento, em segurança no trabalho e na prevenção de

que, por meio de treinamentos, visa a estimular os colaboradores

acidentes de trabalho.

a abordarem seu colega quando considerar que há alguma ação
insegura nos procedimentos de segurança, que visam a contribuir

No último exercício, a redução do total de investimentos sociais

para redução da ocorrência de acidentes.

voltados para a comunidade deve-se à morosidade do PAC (Programa
de Apoio à Cultura do Estado de São Paulo) em aprovar os projetos

Quanto aos investimentos ambientais, os valores baseiam-se

culturais enviados pela empresa e à integração da Estação Elektro

de acordo com os programas e projetos da empresa.

e Cine Elektro num único programa - Circuito Cultural Elektro.

Os investimentos relacionados à produção e à operação da

O Circuito visa a percorrer os municípios da área de concessão da

empresa incluem a instalação de redes compactas, isoladas e cabos

empresa para desenvolver atividades voltadas para música, teatro,

pré-reunidos, reciclagem de óleo regenerado de transformador

cinema e museu da energia, além de disseminar a importância do

energizado, coprocessamento de resíduos, descontaminação de

uso seguro e eficiente da energia elétrica.

lâmpadas, arborização, manejo de vegetação e poda de árvores.
Os investimentos em programas e/ou projetos externos incluem os

Quanto aos investimentos em segurança no trabalho, a redução

projetos de eficiência energética, pesquisa e desenvolvimento (P&D)

deve-se à aquisição em 2007 dos novos uniformes para os

em meio ambiente e conscientização ambiental, como os Meninos

eletricistas - produzido com tecido antichama e faixas reflexivas,

Ecológicos e Jovens ECOnscientes.

seguindo o padrão definido pelas normas regulamentadoras NR
10 (que trata de instalações e serviços em eletricidade) e NR 16

O valor referente ao investimento em previdência privada em 2007

(equipamento e proteção individual).

(indicadores sociais internos) foi atualizado de R$ 2.614 mil para
R$ 3.832 mil, para fins de comparação com os valores de 2008,

A empresa deu continuidade em 2008 às ações de promoção da

que passaram a incluir as taxas de administração dos planos

segurança, como Diálogos Semanais de Segurança, informativo

previdenciários oferecidos pela empresa.
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Entre os principais ativos da Elektro,
estão a sua marca, reconhecida no setor
como símbolo de qualidade e eficiência;
seus colaboradores, cujas habilidades
e competências estão em constante
evolução; e seu compromisso com a
sustentabilidade, completamente integrado
a sua estratégia empresarial.

85
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A busca pela sustentabilidade passa pelo respeito

aos públicos da companhia.

Sinônimo de qualidade
Concessão

Colaboradores de valor

A Elektro, por meio de um contrato de concessão celebrado com a União

A qualidade de seu quadro de colaboradores é um dos principais

(Poder Concedente) e intermediado pela Aneel, tem o direito de explorar

alicerces da companhia, e parte de seu sucesso está na capacidade

o serviço de distribuição de energia elétrica em sua área de concessão.

de atrair e reter talentos. Para isso, a empresa investe fortemente em

O contrato tem vigência de 30 anos e pode ser prorrogado, no máximo,

treinamento e conta com ferramentas para promover a circulação

por igual período, por meio de requerimento da concessionária e a critério

de ideias e informações estratégicas. O Sistema de Gestão do

exclusivo da agência reguladora. O contrato prevê que todos os bens

Conhecimento (SGC) busca desenvolver e manter um ambiente

vinculados à prestação do serviço de distribuição de energia elétrica são

organizacional que fomente e facilite o mapeamento, a geração,

considerados reversíveis e integram o acervo da concessão.

a disseminação, a utilização e a retenção do conhecimento.
Além disso, a concessionária adota política de remuneração e

Marca de respeito

benefícios compatíveis com as melhores práticas do mercado.

A Elektro é referência de qualidade no setor de distribuição de energia
elétrica no Brasil, condição conquistada graças ao compromisso da

Sustentabilidade

empresa com sua Política de Gestão, seus Valores e sua Missão.

O compromisso da concessionária com a sustentabilidade faz parte

Para a concessionária, segurança, qualidade dos serviços prestados,

de sua Missão, integra os seus Valores e está expresso em sua

melhoria contínua e inovação de processos e sistemas de gestão

Política de Gestão, que pauta todo o relacionamento da empresa com

fazem parte da rotina. A construção de uma marca sólida vem da

seus públicos estratégicos. As práticas sustentáveis desdobram-se

busca constante pela excelência no relacionamento com os públicos

em quatro áreas fundamentais: ambiental; social; segurança e saúde

estratégicos, dos investimentos em tecnologia e do foco no bem-estar

ocupacional; e gestão da qualidade.

das comunidades onde atua.

O escritor Augusto Cury ministra aula inaugural para alunos e
educadores voluntários do projeto Escola Formare Elektro

Relatório de Sustentabilidade 2008

|

87

10 ANOS

Clientes/Relacionamento

Tecnologia

Como uma empresa prestadora de serviços, o objetivo principal

A companhia investe constantemente em métodos, sistemas e

da Elektro é distribuir energia com qualidade e segurança para

equipamentos de última geração para garantir a excelência na prestação

todos os seus clientes. A empresa investe no relacionamento com

de serviços e a melhoria contínua de seus processos.

seus públicos estratégicos, tendo merecido seu reconhecimento,
fato comprovado pelos bons índices de satisfação obtidos

Projeto Neo

pela companhia.

O projeto visa a identificar e implementar melhorias nos processos e
nos sistemas da empresa, aprimorando a eficiência operacional e
explorando todo o potencial da nova versão da ferramenta de tecnologia
da informação SAP, uma importante plataforma tecnológica de gestão.
Os benefícios do projeto visam a integrar o SAP com os outros sistemas
corporativos da Elektro, automatizar processos eliminando atividades
manuais e redundantes e permitir que os colaboradores possam focar
em suas atividades-fim com mais agilidade, qualidade e segurança.

Ética e transparência
O compromisso da empresa com as boas práticas de Governança
Corporativa passa por questões éticas e de transparência. O Comitê de
Ética é independente e responsável por aplicar e atualizar o Código de
Conduta da empresa. Ver demais práticas de gestão voltadas para ética
e transparência nas páginas 22 a 26 e 33.

Projeto Zeus

Inovação
A concessionária busca o constante aprimoramento de seus processos
e serviços e, para isso, valoriza as iniciativas inovadoras, incorpora novas
ferramentas e abre espaço para a livre circulação de conhecimentos que
possam se refletir em ganhos de eficiência para a companhia.

PDA - Personal Digital Assistant

É uma iniciativa que visa a desenvolver e implementar a nova versão do
Sistema de Gestão de Distribuição (SGD). Após a conclusão, prevista para
2010, a plataforma, inovadora e robusta, permitirá que a companhia gerencie,
de maneira ainda mais eficaz, a operação e a manutenção de sua rede de
distribuição, integrando suas áreas de operação de rede, planejamento, projetos
e engenharia, em total sinergia com a gestão de meio ambiente.

Sistema de Gestão de Serviços (SGS)
Por meio do SGS, a empresa integra todas as suas equipes de campo e
consegue distribuir as ordens de serviço para os profissionais que estão mais
perto das ocorrências. Como todas as equipes estão equipadas com o PDA
(Personal Digital Assistant), que reúne tecnologias de telefonia celular, Internet
e outros recursos de comunicação, a informação chega em tempo real e os
atendimentos são prestados de forma mais rápida e eficiente.

Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)
O Sistema de Gestão da Qualidade permite à concessionária gerenciar
a qualidade dos serviços prestados e os resultados dos processos
estabelecidos para a distribuição de energia elétrica. Certificado de
acordo com a norma NBR ISO 9001:2000, o SGQ engloba a Sede
Corporativa, as Sedes Regionais e todas as unidades contidas na área
de concessão. O sistema proporciona à Elektro ferramentas de gestão
que facilitam o gerenciamento de seus processos de maneira eficaz e
integrada, com o objetivo de atingir melhores resultados operacionais,
aumento da satisfação dos clientes e um desenvolvimento contínuo.

A Elektro construiu uma marca sólida com
base na excelência de seus serviços.

Relatório de Sustentabilidade 2008

|

10 ANOS

88

Relatório de Sustentabilidade 2008

|

89

10 ANOS

Sumário GRI
Este relatório contém as informações relativas aos desempenhos

O escopo preserva os critérios adotados na edição 2007 do relatório.

econômico, social e ambiental da Elektro no período de janeiro a

Assim, todos os parâmetros de medição e apuração de dados foram

dezembro de 2008, com algumas informações referentes ao primeiro

mantidos e, quando este não foi o caso, a informação está claramente

trimestre de 2009, conforme explicitado ao longo do texto. Os temas

identificada ao longo do texto.

abordados ao longo dos capítulos são de interesse dos públicos com
os quais a concessionária interage: clientes, colaboradores, acionistas,

Seguindo as diretrizes da Global Reporting Initiative, este relatório atinge

parceiros, comunidade, entidades de classe e governo. Testes internos,

o nível B de aplicação.

realizados pelas equipes responsáveis pelo relatório, aferiram a
materialidade das informações ora apresentadas.

Indicadores de
Desempenho da G3 &
Indicadores de Desempenho
do Suplemento Setorial

B+

Responder a um mínimo de 10
Indicadores de Desempenho, incluindo
pelo menos um de cada uma das
seguintes áreas de desempenho:
social, econômico e ambiental.

*Suplemento Setorial em sua versão final.

Informações sobre a Forma de Gestão
para cada Categoria de Indicador.

Responder a um mínimo de 20
Indicadores de Desempenho, incluindo
pelo menos um de cada uma das
seguintes áreas de desempenho:
econômico, ambiental, dir. humanos,
práticas trabalhistas, sociedade,
responsabilidade pelo produto.

A

A+

O mesmo exigido para o nível B.

Forma de Gestão divulgada
para a Categoria de Indicador.

Responder cada Indicador
essencial da G3 e do Suplemento
Setorial* com a devida consideração
ao Princípio da materialidade
de uma das seguintes formas:
a) respondendo ao Indicador ou
b) explicando o motivo da omissão.

Com Verificação Externa

B
Responder a todos os critérios
elencados para o Nível C mais:
1.2;
3.9, 3.13;
4.5 a 4.13, 4.16 a 4.17.

Com Verificação Externa

Responder aos itens:
1.1;
2.1 a 2.10
3.1 a 3.8, 3.10 a 3.12
4.1 a 4.4, 4.14 a 4.15.

RESULTADO

Informações sobre a
Forma de Gestão da G3

C+

Com Verificação Externa

C

Não exigido.

RESULTADO

Conteúdo do Relatório

Perfil da G3

RESULTADO

Relatório
Níveis de aplicação
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Indicadores Gerais

Páginas/Comentários

Estratégia e análise
1.1. Declaração sobre a relevância da sustentabilidade
1.2. Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades

9 - 11
9 - 11, 32 - 34

Perfil organizacional
2.1. Nome da organização
2.2. Principais marcas, produtos e/ou serviços
2.3. Estrutura operacional
2.4. Localização da Sede da organização
2.5. Número de países e nome dos relevantes para a sustentabilidade
2.6. Tipo e natureza jurídica da propriedade
2.7. Mercados atendidos
2.8. Porte da organização
2.9. Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório
2.10. Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório

13
13
13
13
13
13 - 14
13
3-6
3 - 8, 15 - 17
18

Parâmetros para o relatório
Perfil do relatório
3.1. Período coberto pelo relatório
3.2. Data do relatório anterior mais recente
3.3. Ciclo de emissão de relatórios
3.4. Dados para contato

89
89
Anual
100

Escopo e Limite do Relatório
3.5. Processo para a definição do conteúdo do relatório
3.6. Limite do relatório
3.7. Limitações quanto ao escopo ou ao limite do relatório
3.8. Base para a elaboração do relatório
3.9. Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos
3.10. Consequências de reformulações de informações
3.11. Mudanças significativas em comparação com anos anteriores

8, 89
8, 89
8, 89
8, 89
89
89
89

Sumário de Conteúdo da GRI
3.12. Tabela que identifica a localização das informações

89 - 96
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Verificação
3.13. Política e prática atual de verificação externa para o relatório

132 - Obs.: A auditoria externa limitou-se aos dados financeiros.

Governança, Compromissos e Engajamento
Governança
4.1. Estrutura de governança da organização
4.2. Indicação caso o presidente do mais alto órgão
de governança também seja um diretor executivo
4.3. Declaração do número de membros independentes ou
não executivos do mais alto órgão de governança
4.4. Mecanismos para que acionistas e empregados façam
recomendações ao mais alto órgão de governança
4.5. Relação entre remuneração para membros do mais alto órgão de governança,
diretoria executiva e demais executivos e o desempenho da organização

4.6. Processos no mais alto órgão de governança para evitar conflitos de interesse
4.7. Processo para determinação das qualificações e conhecimento dos membros
do mais alto órgão de governança
4.8. Declarações de missão e valores, códigos de conduta e princípios internos
4.9. Procedimentos do mais alto órgão de governança para supervisionar a gestão
do desempenho econômico, ambiental e social
4.10. Processos para a autoavaliação do desempenho do mais alto órgão de governança

22 - 26
25
25
25
Parte da remuneração dos executivos segue um sistema de
cálculo variável que leva em consideração os desempenhos
econômico (EBITDA, distribuição de dividendos), social
(indicadores de segurança), ambiental (acidentes ambientais)
e operacional.
23
25
30 - Obs.: O Código de Conduta pode ser acessado no site da
empresa.
25
25

Compromissos com Iniciativas Externas
4.11. Princípio da precaução
4.12. Cartas, princípios ou outras iniciativas que a organização subscreve
4.13. Participação em associações e/ou organismos nacionais/internacionais de defesa

32 - 34
97 - 98
97 - 98

Engajamento dos Públicos Estratégicos
4.14. Relação de grupos de públicos estratégicos engajados pela organização
4.15. Base para a identificação e seleção de públicos estratégicos
4.16. Abordagens para o engajamento dos públicos estratégicos
4.17. Principais temas e preocupações levantados pelos públicos estratégicos

63 - 84
63 - 84
63 - 84
63 - 84
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Indicadores de desempenho
Desempenho econômico
EC1. Valor econômico direto gerado e distribuído
EC3. Cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício
EC4. Ajuda financeira significativa recebida do governo

48 - 58
56
80 - 82

Presença no Mercado
EC5. Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao salário mínimo
local em unidades operacionais importantes
EC7. Procedimentos para contratação local e proporção de membros de alta gerência
recrutados na comunidade local

O menor salário na empresa é 1,82 maior do que o salário mínimo.
64 - 69 - Obs.: Não há políticas específicas sobre a contratação local,
mas a organização mantém programas de desenvolvimento de carreira
para assegurar o aproveitamento dos talentos internos.

Impactos Econômicos Indiretos
EC8. Investimentos em infraestrutura e serviços

39 - 44, 54

Desempenho Ambiental
Materiais
EN1. Materiais usados

EN2. Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem

Postes, cabos, conectores, reatores, lâmpadas, EPIs para
manutenção elétrica (equipamentos de proteção individual - óculos,
capacete, luvas), cruzetas, medidores de energia, transformadores,
luminárias, acessórios para redes de distribuição, para-raios,
isoladores, reguladores, religadores, disjuntores.
22,3% equivalentes a transformadores e medidores
reformados.

Energia
EN3. Consumo de energia direta
62
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
76 - 78
		
Água
EN8. Total de retirada de água

62
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Biodiversidade
EN11. Área dentro de áreas protegidas, ou adjacente a elas, e áreas de alto
índice de biodiversidade fora das áreas protegidas

Informações no site da concessionária.

Emissões, Efluentes e Resíduos
EN16. Total de emissões diretas e indiretas de gases causadores do efeito estufa
EN19. Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio
EN21. Descarte total de água, por qualidade e destinação
EN22. Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição
EN23. Número e volume total de derramamentos significativos

62
62
A Elektro não realiza descartes fora da rede pública de coleta.
62
62

Produtos e Serviços
EN26. Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços
EN27. Percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relação ao
total de produtos vendidos

59 - 62
A Elektro não utiliza embalagens.

Conformidade
EN28. Multas significativas e número total de sanções não monetárias resultantes
da não conformidade com leis e regulamentos ambientais
EN30. Total de investimentos e gastos com proteção ambiental

Não foram registradas multas significativas.
60, 83

Desempenho Social - Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente
Emprego
LA1. Total de trabalhadores por tipo de emprego, contrato de trabalho e região
LA2. Número total e taxa de rotatividade de empregados

64
Em 2008, a taxa de rotatividade foi de 12,0%,
com movimentação de 331 profissionais.

Relações entre os Trabalhadores e a Governança
LA4. Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva
LA5. Prazo mínimo para notificação de mudanças operacionais

100%
Não há prazo mínimo estabelecido.
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Segurança e Saúde no Trabalho
LA7. Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos
LA8. Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e controle
de risco para empregados, seus familiares ou membros da comunidade com
relação a doenças graves
LA9. Temas relativos a segurança e saúde cobertos por acordos formais com sindicatos

38

35 - 38
35 - 38

Treinamento e Educação
LA10. Média de horas de treinamento
LA11. Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que apoiam a
continuidade da empregabilidade dos funcionários e para gerenciar o fim da carreira
LA12. Porcentagem de funcionários que recebem análises de desempenho e de
desenvolvimento de carreira regularmente

67 - 68
64 - 69
100%

Diversidade e Igualdade de Oportunidades
LA13. Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa
e dos demais empregados
LA14. Proporção de salário-base entre homens e mulheres

25
65

Desempenho Social - Direitos Humanos
Práticas de Investimento e de Processo de Compra
HR1. Contratos de investimentos significativos com cláusulas referentes a
direitos humanos
HR2. Empresas contratadas e fornecedores críticos submetidos a avaliações
referentes a direitos humanos

100% dos contratos
75

Não discriminação
HR4. Número total de casos de discriminação

Não foram registrados casos de discriminação.

Liberdade de associação e negociação coletiva
HR5. Operações em que o direito de exercer a liberdade de associação e a negociação
coletiva pode estar em risco

O direito à associação e representação é assegurado
em toda a operação.
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Trabalho Infantil
HR6. Operações de risco de ocorrência de trabalho infantil

Não foram identificadas operações de risco.

Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo
HR7. Operações de risco de ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo

Não foram identificadas operações de risco.

Direitos dos povos indígenas
HR9. Número total de casos de violação de direitos dos povos indígenas
e medidas tomadas

Não foram registradas violações de direitos dos povos indígenas.

Desempenho Social - Sociedade
Comunidade
SO1. Programas e práticas para avaliar e gerir os impactos das operações
nas comunidades

76 - 84, 97

Corrupção
SO2. Unidades submetidas a avaliações de riscos de corrupção
SO3. Colaboradores treinados nas políticas e procedimentos anticorrupção
SO4. Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção

23 - 24, 33
23 - 24, 33
23 - 24, 33

Políticas Públicas
SO5. Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas
públicas e em grupos de pressão
SO6. Valor total de contribuições financeiras e em espécie para partidos políticos,
políticos ou instituições relacionadas

80 - 82
A Elektro não faz contribuições políticas.

Conformidade
SO7. Número total de ações judiciais por concorrência desleal, práticas de truste
e monopólio e seus resultados

Não se aplica. A Elektro não tem concorrentes dentro de sua
área de atuação, definida no contrato de concessão com a
União. Os valores das tarifas são definidos pela agência
reguladora (Aneel).

Conformidade
SO8. Multas e sanções não monetárias resultantes da não conformidade

Não foram registradas multas.
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Desempenho Social - Responsabilidade pelo produto
Saúde e Segurança do Cliente
PR1. Avaliação dos impactos na saúde e segurança no ciclo de
vida de produtos e serviços
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

O serviço prestado pela empresa não admite este tipo de avaliação.
Não foram registrados casos de não conformidade.
Como Segurança é o valor número 1 da Empresa, ela constantemente
divulga mensagens de segurança na conta de energia elétrica,
no site e no Circuito Cultural, entre outros programas.

Rotulagem de produtos e serviços
PR3. Procedimentos de rotulagem
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

Pela própria natureza da empresa, não há procedimentos
de rotulagem.

Não foram registrados casos de não conformidade.
70 - 74

Comunicação e Marketing
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

Não foram registrados casos de não conformidade.

Compliance
PR8. Número total de reclamações comprovadas relativas a violação de
privacidade e perda de dados de clientes
PR9. Multas por não conformidade com leis e regulamentos relativos
a fornecimento e uso de produtos e serviços

Não foram registrados casos de não conformidade.
Não foram registrados casos de não conformidade.
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Anexos
Matriz de Sustentabilidade Elektro
Programa/Projeto/Ação
		

Princípios do Global Compact
(Pacto Global)

Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio

Compromissos da Empresa
Amiga da Criança (Fundação Abrinq)

Cruzetas ecológicas
7, 8 e 9
Neutralização de carbono
7, 8 e 9
Destinação de resíduos
7, 8 e 9
Meninos Ecológicos
7, 8 e 9
Censo de Árvores
7, 8 e 9
Mais Energia Estagiários
4, 5 e 6
Programa Cuide-se
1
Conta em braile
1e2
Conta em papel reciclado
7, 8 e 9
Energia Comunitária Elektro
7, 8 e 9
Projeto Prédios Públicos
7, 8 e 9
Programa de Universalização
1
Selo Elektro
Escola Formare Elektro (Educare)
4, 5 e 6
Fazer Acontecer (Educare)
7, 8 e 9
Prêmio Empreendedor Social (Voluntas)
3, 7, 8 e 9
Programa Abrace (Voluntas)
3
Jovens ECOnscientes
4, 5, 7, 8 e 9
Rádio Elektro
Circuito Cultural Elektro
Projeto Oficinas Querô
Projeto Vitória Corte
3, 4, 5 e 6
Biblioteca da 1ª Infância
1
Semana Nacional de Segurança com a Energia Elétrica
Escola de Eletricistas
5e6
Comitê de Ética
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10
Comportamento pela Vida
Observação de Segurança
Investigação de Perigos e Avaliação de Riscos (IPAR)
Sistema de Gestão do Conhecimento
1
Estudo de Clima Organizacional
3, 4, 5 e 6
Bolsas de Estudo
1
Ciclo de Desenvolvimento de pessoas
1, 2, 3, 4, 5 e 6
Hora do Cliente
Prêmio Fornecedor Elektro
-

7
7
7
7e8
7
2, 8
3, 4, 5, 6 e 7
7
7
7e8
7e8
1, 7 e 8
7e8
2, 7 e 8
2, 7 e 8
7e8
8
2, 7 e 8
8
7e8
7e8
3, 7 e 8
2, 7 e 8
8
1e2
3, 7 e 8
7e8
7
7
7
3, 7 e 8
2
2, 3, 7 e 8
8
8

9
2e9
6e7
9
9
9
9
9
9
9
1, 2 e 3
1, 2 e 3
1, 2 e 3
3

Colaboradores participam da cerimônia de premiação
do Guia Exame Sustentabilidade 2008
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Conheça os princípios e as diretrizes apontados no quadro anterior:
Pacto Global - Ação da Organização das Nações Unidas (ONU) para inspirar a responsabilidade social de empresas a
partir da adesão aos dez princípios universais, relacionados a direitos humanos, trabalho, meio ambiente e ética.
Compromissos como Empresa Amiga da Criança (Fundação Abrinq) - As empresas procuram a Fundação
Abrinq para se tornar “Uma Empresa Amiga da Criança”, passando a assumir compromissos em benefício da infância
e da adolescência, por meio de ações sociais para o público interno e a comunidade.
Agenda 21 - Promove um modelo de desenvolvimento, apoiado em ações institucionais, setoriais e regionais,
que prioriza a preservação de recursos hídricos. A Elektro responde pela vice-presidência de proteção dos mananciais
do Consórcio Intermunicipal das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, formado por 40 municípios e
38 empresas.
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - Documento assinado por 191 países-membros da ONU que prevê
metas até 2015 para ações voltadas a oito temas: fome e miséria; educação básica; igualdade de gênero e valorização
da mulher; mortalidade infantil e materna; combate a doenças infectocontagiosas; qualidade de vida; meio ambiente e
foco no trabalho para o desenvolvimento.
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Vista noturna na orla de Itanhaém (SP)

Relações com Investidores

Jornais de Divulgação

BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo

Código das ações: EKTR3 e EKTR4

Contato
Instituição Financeira Custodiante

Elektro Eletricidade e Serviços S.A.

Banco Itaú S.A.

E-mail: ri@elektro.com.br
Rua Ary Antenor de Souza, 321

Auditores Independentes

Jd. Nova América - Campinas - SP

Deloitte Touche Tohmatsu

13053-024
Tel. 19 2122-1487
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Nos últimos dez anos, os resultados operacionais,
a geração de caixa e o adequado gerenciamento
dos compromissos financeiros vêm permitindo
o cumprimento dos programas e das metas de
investimentos na rede de distribuição da empresa.
Um atestado indiscutível da saúde financeira da
empresa foi a elevação da sua classificação de risco
em oito níveis, entre julho de 2005 e maio de 2009,
pela agência de classificação de risco Standard &
Poor’s, passando para brAA+, sendo o melhor do
setor elétrico nacional.
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Balanços Patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2008 e de 2007 (em milhares de reais)
Ativo			

31/12/2008

31/12/2007

								
Circulante		
856.105
							
___________
Disponibilidades		
205.020
							
___________
		 Bancos			
3.359
		 Aplicações financeiras		
5
201.661
Créditos, valores e bens realizáveis
		
651.085
							
___________
		 Consumidores, parcelamentos de débitos e supridores
6
499.216
		 Provisão para créditos de liquidação duvidosa		
7
(43.656)
		 Caução de fundos e depósitos vinculados		
8
15.737
		 Recuperação das perdas de receita e energia livre
9
5.336
		 Ativo regulatório transmissoras		
10
6.293
		 TUSD-G		
11
13.722
		 Conta de compensação de variações de itens da Parcela A - CVA
12
7.856
		 Recomposição de PIS e COFINS		
13
2.268
		 Tributos diferidos e a compensar		
15
105.135
		 Almoxarifado			
4.153
		 Outros créditos			
35.025
Não
circulante		
2.098.898
							
___________
Realizável a longo prazo		
516.780
							
___________
Créditos, valores e bens realizáveis		
516.780
							
___________
		 Parcelamentos de débitos e supridores		
6
41.281
		 Caução de fundos e depósitos vinculados		
8
11.711
		 Recuperação das perdas de receita e energia livre
9
12.419
		 Ativo regulatório transmissoras		
10
		 TUSD-G		
11
31.713
		 Conta de compensação de variações de itens da Parcela A - CVA
12
99.130
		 Recomposição de PIS e COFINS		
13
		 Tributos diferidos e a compensar		
15
310.194
		 Outros créditos			
10.332
Investimentos		
16
4.334
Imobilizado		
17
1.537.888
Intangível		
18
39.896
							
___________
Total
do Ativo		
2.955.003
							
___________
							
___________

Reapresentação
772.102
___________
157.328
___________
25.815
131.513
614.774
___________
467.591
(44.258)
44.036
10.789
6.201
92.669
3.973
33.773
1.910.045
___________
481.497
___________
481.497
___________
41.974
10.722
15.960
6.293
8.234
3.263
388.921
6.130
4.343
1.387.251
36.954
___________
2.682.147
___________
___________

Passivo		

Notas

31/12/2008

31/12/2007

								
Circulante			
1.005.483
							
___________
		 Empréstimos e financiamentos		
19
65.325
		 Debêntures		
20
203.755
		 Arrendamento mercantil		
21
7.744
		 Fornecedores e supridores de energia elétrica		
22
239.856
		 Tributos a recolher		
23
112.098
		 Encargos do consumidor		
24
24.729
		 Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar		
25
223.178
		 Salários e contribuições sociais			
35.116
		 Obrigações do programa de eficiência energética		
26
35.071
		 Energia livre		
9
5.473
		 Passivo regulatório transmissoras		
10
6.293
		 TUSD-G		
11
12.839
		 Conta de compensação de variações de itens da Parcela A - CVA
12
		 Devolução baixa renda - modicidade tarifária		
28
944
		 Outros passivos			
33.062
Não
circulante			
846.488
							
___________
Exigível
a
longo
prazo			
846.488
							
___________
		 Empréstimos e financiamentos		
19
241.980
		 Debêntures		
20
368.606
		 Arrendamento mercantil		
21
22.284
		 Obrigações do programa de eficiência energética		
26
14.401
		 Provisão para ações judiciais, líquidas		
27.1
81.701
		 Energia livre		
9
15.484
		 Passivo regulatório transmissoras		
10
		 TUSD-G		
11
31.713
		 Devolução baixa renda - modicidade tarifária		
28
41.890
		 Plano de pensão		
39
23.496
		 Outros passivos			
4.933
Patrimônio líquido		
29
1.103.032
							
___________
		 Capital social			
952.492
		 Reserva de capital			
50.539
		 Reserva legal			
100.001
		 Prejuízos acumulados			
							
___________Total do Passivo			
2.955.003
							
___________
							
___________

Reapresentação
719.390
___________
48.099
18.618
2.956
217.503
86.198
18.617
143.663
32.954
36.840
8.817
10.789
11.293
37.723
45.320
880.352
___________
880.352
___________
177.247
508.332
10.290
7.872
83.189
6.293
54.637
31.846
646
1.082.405
___________
952.492
50.539
80.466
(1.092)
___________
2.682.147
___________
___________

As notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras.

Notas
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Demonstrações de Resultados
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e de 2007 (em milhares de reais, exceto lucro por ação)
						
Notas
31/12/2008
								
Receitas operacionais			
3.719.874
Deduções às receitas operacionais 			
(1.207.397)
							
___________
Receitas operacionais líquidas		
30
2.512.477
Custo do serviço de energia elétrica			
(1.328.595)
							
___________
Energia comprada para revenda		
31
(1.461.478)
Créditos de PIS e COFINS sobre energia comprada			
132.883
Custo
da operação			
(397.676)
							
___________
Gastos com pessoal		
32
(135.884)
Gastos com materiais		
33
(24.955)
Gastos com serviços de terceiros		
34
(71.819)
Depreciação e outras amortizações			
(116.981)
Outras despesas operacionais líquidas		
35
(52.086)
Créditos
de PIS e COFINS sobre o custo da operação		
4.049
							
___________
Lucro operacional bruto			
786.206
Despesas operacionais			
(156.154)
							
___________
Despesas com vendas			
(15.058)
Despesas gerais administrativas			
(63.543)
Amortização do ágio			
(7.348)
Outras despesas operacionais líquidas		
35
(70.205)
							
___________
Resultado do serviço			
630.052
Resultado
financeiro		
36
(140.232)
							
___________
Receitas financeiras			
66.841
Despesas financeiras			
(110.973)
Variação cambial e monetária, líquidas			
(28.386)
Juros sobre capital próprio			
(67.714)
							
___________
Resultado
operacional			
489.820
							
___________
Lucro antes da contribuição social e do imposto de renda		
489.820
Imposto de renda		
37
(74.867)
Contribuição social		
37
(25.754)
Imposto de renda diferido		
37
(47.633)
Contribuição social diferida		
37
(17.493)
Reversão de juros sobre capital próprio			
67.714
							
___________
Lucro
líquido do exercício			
391.787
							
___________
							
___________
Lucro líquido do exercício por ação - R$			
2,02

31/12/2007
Reapresentação
3.582.762
(1.326.689)
___________
2.256.073
(1.070.771)
___________
(1.181.576)
110.805
(337.050)
___________
(129.277)
(23.659)
(66.735)
(113.851)
(19.044)
15.516
___________
848.252
(146.256)
___________
(13.089)
(64.495)
(7.348)
(61.324)
___________
701.996
(147.508)
___________
103.117
(152.860)
(30.180)
(67.585)
___________
554.488
___________
554.488
(79.288)
(30.641)
(34.536)
(10.751)
67.585
___________
466.857
___________
___________
2,41

As notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e de 2007 (em milhares de reais)
						
					
Notas

Capital
social

Reservas
de capital

Reserva
legal

Prejuízos
acumulados

Total

Saldos em 31 de dezembro de 2006 (Publicado)
Ajustes da Lei nº 11.638/07 - Anos anteriores
2
						
Saldos em 31 de dezembro de 2006 (Ajustado)		
Lucro líquido do exercício		
Destinação do lucro líquido
Constituição de reserva legal		
Dividendos propostos e pagos
Juros sobre capital próprio		
						
Saldos em 31 de dezembro de 2007 (Reapresentação)		
Lucro líquido do exercício			
Destinação do lucro líquido
Constituição de reserva legal
Dividendos propostos e pagos		
Juros sobre capital próprio			
						
Saldos
em 31 de dezembro de 2008		
						
						

952.492
___________952.492
-

50.539
___________50.539
-

57.121
___________57.121
-

(1.038)
___________
(1.038)
466.857

1.060.152
(1.038)
___________
1.059.114
466.857

___________952.492
-

___________50.539
-

23.345
___________80.466
-

(23.345)
(375.981)
(67.585)
___________
(1.092)
391.787

(375.981)
(67.585)
___________
1.082.405
391.787

___________952.492
___________
___________

___________50.539
___________
___________

19.535
___________100.001
___________
___________

(19.535)
(303.446)
(67.714)
___________
______________________

(303.446)
(67.714)
___________
1.103.032
___________
___________

As notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras.
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e de 2007 (em milhares de reais)
						

31/12/2008

31/12/2007

							
Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
391.787
Despesas (receitas) que não afetam o caixa	 	
366.115
						
___________
		 Provisão para créditos de liquidação duvidosa
27.537
		 Juros e variações monetárias
137.739
		 Depreciação e outras amortizações
116.981
		 Amortização do ágio
7.348
		 Ganho/Perda na baixa do ativo permanente
17.751
		 Plano de pensão
(8.350)
		 Provisão para ações judiciais
3.496
		 Amortização e constituição de tributos diferidos
63.613
		 Outros
Variações no ativo
(158.204)
						
___________
		 Consumidores e concessionários
(49.880)
		 Almoxarifado
(180)
		 Tributos a compensar
2.648
		 Ativos regulatórios
(132.648)
		 Caução de fundos
27.310
		 Outros créditos
(5.454)
Variações no passivo
14.475
						
___________
		 Fornecedores
22.353
		 Tributos a recolher
14.335
		 Passivos regulatórios
(17.213)
		 Plano de pensão
		 Provisão para ações judiciais
(10.302)
		 Programa de eficientização energética
268
		 Outros
5.034
Total das atividades operacionais
614.173
Atividades de investimento
(275.459)
						
___________
		 Aquisições de imobilizado
(267.862)
		 Aquisições de imobilizado - material em depósito
(28.654)
		 Obrigações especiais
12.172
		 Valor de venda do ativo imobilizado
8.885
						
___________
Atividades de financiamento
(291.022)
		 Dividendos propostos e juros sobre capital próprio pagos
(280.080)
		 Amortização de empréstimos e debêntures (principal e juros)
(135.034)
		 Amortização de arrend. mercantil (principal e juros)
(4.640)
		 Captação de empréstimos
128.732
						
___________
Total dos efeitos no caixa
47.692
						
___________
						
___________

Reapresentação
466.857
303.134
___________
(18.029)
159.934
113.851
7.348
12.275
(3.398)
(38.620)
45.851
23.922
350.735
___________
111.306
(15.833)
(15.192)
276.758
3.183
(9.487)
(54.062)
___________
17.467
(34.444)
(15.738)
(1.762)
(5.093)
(29.050)
14.558
1.066.664
(249.058)
___________
(264.872)
(6.797)
14.492
8.119
___________
(1.143.867)
(775.479)
(494.817)
(6.638)
133.067
___________
(326.261)
___________
___________

Saldo inicial do caixa
Saldo final do caixa
						
Variação
no caixa
						
						

157.328
205.020
___________
47.692
___________
___________

483.589
157.328
___________
(326.261)
___________
___________

Informações
adicionais:
__________________
Juros pagos
Imposto de renda e contribuição social pagos
Encargos setoriais e outros tributos pagos
Aquisições ao imobilizado - Arrendamento mercantil

90.262
104.911
1.013.476
20.191

133.527
113.861
1.096.565
19.735

As notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras.
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Demonstrações do Valor Adicionado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e de 2007 (em milhares de reais)
						

Notas

31/12/2008

31/12/2007

								
Receitas			
3.707.110
							
___________
Vendas de energia e serviços
30
3.719.874
Provisão para créditos de liquidação duvidosa			
(18.488)
Outras receitas			
5.724
Insumos adquiridos de terceiros			
(1.723.574)
							
___________

Reapresentação
3.577.711
___________
3.582.762
(12.100)
7.049
(1.404.679)
___________

Energia comprada
31
Materiais
33
Serviço de terceiros
34
Outros custos operacionais			
Outras despesas			
							

(1.461.478)
(26.699)
(107.630)
(103.521)
(24.246)
___________

(1.181.576)
(25.343)
(99.174)
(79.252)
(19.334)
___________

Valor adicionado bruto			
Depreciação, amortização do ágio e outras amortizações		
Valor adicionado líquido			
							

1.983.536
(124.329)
1.859.207
___________

2.173.032
(121.199)
2.051.833
___________

Receitas financeiras e variações monetárias e cambiais
36
							
Valor adicionado a distribuir			
Distribuição do valor adicionado			
							

102.413
___________
1.961.620
1.961.620
___________

129.695
___________
2.181.528
2.181.528
___________

Pessoal
32
Impostos, taxas e contribuições			
		 Federais			
		 Estaduais			
		 Municipais			
Encargos do consumidor e outros			
Despesas financeiras			
Juros sobre capital próprio			
Dividendos propostos			
Lucros retidos			

176.930
1.011.735
391.744
619.653
338
209.257
171.911
67.714
303.446
20.627

172.738
1.075.103
415.141
659.452
510
277.179
189.651
67.585
375.981
23.291

As notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras.
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Em 31 de dezembro de 2008 e de 2007 (em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

1. A Sociedade, suas Operações e a Concessão
A Elektro Eletricidade e Serviços S.A., denominada a seguir como “Elektro” ou
“Sociedade”, tem sua sede à Rua Ary Antenor de Souza, 321, no município
de Campinas, e é uma concessionária de serviço público de energia elétrica,
e os seus negócios, incluindo os serviços prestados e as tarifas cobradas são,
em geral, regulamentados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
de acordo com o contrato de concessão celebrado entre a Sociedade e a União
(Poder Concedente), intermediado pela ANEEL e assinado em 27 de agosto de
1998.
O contrato de concessão tem prazo de vigência de 30 anos, podendo ser
prorrogado, por requerimento da concessionária e a critério exclusivo da ANEEL,
por prazo adicional de, no máximo, 30 anos. Segundo o contrato, a Elektro
tem o direito de explorar o serviço de distribuição de energia elétrica em 228
municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Estado do Mato
Grosso do Sul, e tem a obrigação de implantar novas instalações e ampliar as
existentes de modo a garantir o atendimento da demanda atual e futura do seu
mercado de energia elétrica.
O contrato de concessão prevê que todos os bens e instalações pertencentes
ao patrimônio da Sociedade e que estejam vinculados à prestação do serviço de
distribuição de energia elétrica são considerados reversíveis e integram o acervo
da respectiva concessão. Esses bens serão revertidos automaticamente para o
Poder Concedente ao término do contrato de concessão, procedendo-se às
avaliações e determinação do valor de indenização à concessionária, de acordo
com a regulamentação em vigor.
A Sociedade é registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como
companhia aberta e tem suas ações negociadas na BM&F Bovespa S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (Bovespa).
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, incluindo os
pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e normas da legislação específica aplicáveis às concessionárias do serviço
público de energia elétrica, emitidas pela ANEEL.
As práticas e critérios contábeis adotados no preparo das Demonstrações
Financeiras atuais são consistentes com aqueles adotados na elaboração das
Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de
2007, inclusive no que se refere aos critérios contábeis estabelecidos na Lei nº
11.638/07, Medida Provisória nº 449/08 e normas do CPC.
A Diretoria Executiva da Elektro autorizou, em 16 de fevereiro de 2009
a conclusão das Demonstrações Financeiras referente ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2008 e encaminhou para o Conselho de
Administração que aprovou essas Demonstrações Financeiras em 02 de
março de 2009.

2.1. Alteração da Legislação Societária e Práticas Contábeis Brasileiras
e Ajustes e Reclassificações nas Demonstrações Financeiras de 31 de
dezembro de 2007
Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº 11.638/07, que
alterou, revogou e introduziu novos dispositivos à Lei das Sociedades por Ações,
notadamente no capítulo relativo à divulgação e preparação das Demonstrações
Financeiras. Estas mudanças nas práticas contábeis entraram em vigor a partir
de 1º de janeiro de 2008. A Lei nº 11.638/07 foi alterada após a publicação da
Medida Provisória nº 449, de 03 de dezembro de 2008.
Essa Lei teve, principalmente, o objetivo de atualizar a legislação societária
brasileira para possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis
adotadas no Brasil com aquelas constantes nas Normas Internacionais de
Contabilidade (IFRS - International Financial Reporting Standards) e permitir
que novas normas e procedimentos contábeis sejam expedidos pela CVM em
consonância com os padrões internacionais de contabilidade.
Com a nova Lei em vigor, algumas das alterações introduzidas foram
regulamentadas por disposições da CVM, dentre elas, a Instrução
nº 469, de 02 de maio de 2008, que facultou a aplicação integral da
Lei nas Informações Trimestrais (ITR) de 2008 (artigos 3º ao 14º da
referida instrução) e determinou a aplicação integral e compulsória, nas
Demonstrações Financeiras do exercício de 2008. Também em função
da nova Lei alguns pronunciamentos contábeis foram emitidos pelo CPC e
foram aprovados por Deliberações da CVM.
Com base nas regulamentações da CVM e CPC emitidas durante o exercício
de 2008, a Sociedade efetuou a análise das mudanças de práticas contábeis
e registrou contabilmente os impactos identificados em 31 de dezembro
de 2008.
De acordo com o Pronunciamento CPC 13 - Adoção inicial da Lei nº 11.638/07
e Medida Provisória nº 449/08, aprovado pela Deliberação CVM nº 565/08,
a Elektro efetuou os ajustes contábeis em 31 de dezembro de 2008 considerando
a data do balanço de abertura como 31 de dezembro de 2007.
Para fins de comparabilidade e para facilitar o entendimento das Demonstrações
Financeiras, a Sociedade apresenta as Demonstrações Financeiras em 31
de dezembro de 2007 com os efeitos da Lei e das novas normas do CPC,
considerando, para este fim, ajustes ao saldo de abertura em 31 de dezembro
de 2006, a nível pró-forma.
A seguir encontra-se o demonstrativo das linhas e grupos que foram alteradas no
Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração
dos Fluxos de Caixa e Demonstração do Valor Adicionado referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2007 em função dos ajustes da Lei nº 11.638/07
e normas do CPC. Adicionalmente, a Sociedade efetuou a reclassificação de
determinados saldos de 2007 para torná-los comparáveis com 2008, conforme
especificado a seguir.
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Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2007 (em milhares de reais)
Ajustes referentes à Lei nº 11.638/07 e outras reclassificações
				
					
Ativo		
Notas

31/12/2007
Ajustes da
Outras
__________			
Publicado
Lei 11.638/07
Reclassificações

31/12/2007
__________
Ajustado

Circulante			
					
Créditos, valores e bens realizáveis		
					
		 Outros créditos		
(a)
Não circulante
		
					
Realizável a longo prazo			
					
Créditos, valores e bens realizáveis			
					
		 Recuperação das perdas de receita e energia livre		
(a)
		 Tributos diferidos e a compensar		
(b)
		 Outros créditos		
(a)
Imobilizado		
(c)
Diferido		
(a)
					
Total
do
Ativo
		
					
					

786.727
__________
629.399
__________
48.398
1.883.266
__________
461.413
__________
461.413
__________
388.358
2.569
1.375.660
4.896
__________
2.669.993
__________
__________

(14.625)
__________
(14.625)
__________
(14.625)
14.625
__________
19.521
__________
19.521
__________
15.960
3.561
(4.896)
__________
____________________

772.102
__________
614.774
__________
33.773
1.910.045
__________
481.497
__________
481.497
__________
15.960
388.921
6.130
1.387.251
__________2.682.147
__________
__________

					
Passivo		
Notas

31/12/2007
Ajustes da
Outras
__________			
Publicado
Lei 11.638/07
Reclassificações

31/12/2007
__________
Ajustado

Circulante			
					
Arrendamento mercantil		
(c)
Obrigações do programa de eficiência energética		
(d)
Não circulante		
					
Exigível a longo prazo
		
					
		 Arrendamento mercantil		
(c)
		 Obrigações do programa de eficiência energética		
(d)
Patrimônio
líquido		
					
		 Prejuízos acumulados		
(b) (c)
					
Total
do
Passivo
		
					
					

724.306
__________
44.712
862.190
__________
862.190
__________
1.083.497
__________
__________2.669.993
__________
__________

719.390
__________
2.956
36.840
880.352
__________
880.352
__________
10.290
7.872
1.082.405
__________
(1.092)
__________
2.682.147
__________
__________

____________________12.154
__________
563
__________
563
__________
563
11.591
__________12.154
__________
__________

2.956
__________
2.956
10.290
__________
10.290
__________
10.290
(1.092)
__________
(1.092)
__________
12.154
__________
__________

(7.872)
__________
(7.872)
7.872
__________
7.872
__________
7.872
________________________________________

Demonstração do Resultado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2007 (em milhares de reais)
Ajustes referentes à Lei nº 11.638/07 e outras reclassificações
			
31/12/2007
Ajustes da
31/12/2007
								
					
__________		
__________
				
Notas
Publicado
Lei 11.638/07
Ajustado
Custo da operação			
					
Depreciação e outras amortizações		
(c)
Outras despesas operacionais		
(c)
					
Lucro operacional bruto
		
Despesas operacionais
		
					
Outras despesas operacionais líquidas		
(e)
					
Resultado do serviço			
Resultado financeiro			
					
Despesas financeiras		
(c)
					
Resultado operacional
		
Resultado não operacional		
(e)
					
Lucro antes da contribuição social e do imposto de renda		
Imposto de renda diferido		
(b)
Contribuição social diferida		
(b)
					
Lucro
líquido
do
exercício			
					
					

(338.245)
__________
(112.051)
(22.039)
__________
847.057
(133.971)
__________
(49.039)
__________
713.086
(146.231)
__________
(151.583)
__________
566.855
(12.285)
__________
554.570
(34.557)
(10.758)
__________
466.911
__________
__________

1.195
__________
(1.800)
2.995
__________
1.195
(12.285)
__________
(12.285)
__________
(11.090)
(1.277)
__________
(1.277)
__________
(12.367)
12.285
__________
(82)
21
__________7
(54)
__________
__________

(337.050)
__________
(113.851)
(19.044)
__________
848.252
(146.256)
__________
(61.324)
__________
701.996
(147.508)
__________
(152.860)
__________
554.488
__________–
554.488
(34.536)
(10.751)
__________
466.857
__________
__________
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Demonstração dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2007 (em milhares de reais)
Ajustes referentes à Lei nº 11.638/07 e outras reclassificações
				
Notas
					
					

31/12/2007
Ajustes da
__________		
Publicado
Lei 11.638/07

Atividades operacionais
Lucro líquido do Exercício
(c)
466.911
Despesas (receitas) que não afetam o caixa	 	
295.879
					
__________
		 Juros e variações monetárias
(c)	  155.015
		 Depreciação e outras amortizações		
(c)
112.051
		 Amortização e constituição de tributos diferidos
(b)
45.315
Variações no ativo
		
351.298
					
__________
		 Tributos a compensar
(b)
(14.629)
					
__________
Total das atividades operacionais			
1.060.026
Atividades de financiamento			
(1.137.229)
					
__________
		 Amortização de arrendamento mercantil (principal e juros)
(c)
					
__________Total dos efeitos no caixa			
(326.261)
					
__________
					
__________

31/12/2007
__________
Ajustado

(54)
7.255
__________
4.919
1.800
536
(563)
__________
(563)
__________
6.638
(6.638)
__________
(6.638)
__________
__________
__________-

466.857
303.134
__________
159.934
113.851
45.851
350.735
__________
(15.192)
__________
1.066.664
(1.143.867)
__________
(6.638)
__________
(326.261)
__________
__________

				
Notas
					
					

31/12/2007
Ajustes da
__________		
Publicado
Lei 11.638/07

31/12/2007
__________
Ajustado

Insumos adquiridos de terceiros		
					
Outros custos operacionais
(c)
					
Valor adicionado bruto
Depreciação, amortização do ágio e outras amortizações		
(c)
					
Valor adicionado líquido
		
					
Valor adicionado a distribuir
Distribuição do valor adicionado
					
Impostos, taxas e contribuições
(b)
		 Federais
		
Despesas financeiras
(c)
Lucros retidos
(c)

(1.407.674)
__________
(82.247)
__________
2.170.037
(119.399)
__________
2.050.638
__________
2.180.333
2.180.333
__________
1.075.131
415.169
188.374
23.345

(1.404.679)
__________
(79.252)
__________
2.173.032
(121.199)
__________
2.051.833
__________
2.181.528
2.181.528
__________
1.075.103
415.141
189.651
23.291

Demonstração do valor adicionado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2007 (em milhares de reais)
Ajustes referentes à Lei nº 11.638/07 e outras reclassificações

(a) Com o fim de proporcionar melhor comparabilidade, nos saldos de 31 de
dezembro de 2007, a Sociedade efetuou a reclassificação do montante
de R$ 15.960 da rubrica “Outros créditos” no ativo circulante para “RTE Recuperação das perdas de receita e energia livre” no ativo não circulante
e do montante de R$ 4.896 referente às despesas com a 2ª emissão de
Debêntures da rubrica “Diferido” para despesas antecipadas na rubrica de
“Outros créditos” (R$ 1.335 circulante e R$ 3.561 não circulante).
(b) Para os ajustes relacionados às mudanças de prática contábil devido à
alteração na legislação societária, foram constituídas provisão de Imposto de
Renda e Contribuição Social diferidos, pois, segundo o Regime Tributário de
Transição instituído pela Medida Provisória nº 449, de 03 de dezembro de
2008, esses ajustes não serão base para tributação.
(c) Registro no ativo imobilizado dos valores decorrentes de operações que
transferiram à Sociedade os benefícios, riscos e controle dos bens. No caso
da Elektro, foram registrados os contratos caracterizados como arrendamento
mercantil financeiro (vide nota 21), de acordo com o Pronunciamento CPC
06 - Operações de Arrendamento Mercantil aprovado pela CVM através
da Deliberação CVM nº 554/08.

2.995
__________
2.995
__________
2.995
(1.800)
__________
1.195
__________
1.195
1.195
__________
(28)
(28)
1.277
(54)

(d) Conforme manifestação da ANEEL por meio do Ofício nº 127, de 16 de janeiro de
2009, a Sociedade efetuou, em 31 de dezembro de 2008, a abertura da rubrica
“Obrigações do programa de eficiência energética” entre passivo circulante e não
circulante. Para efeito de comparabilidade, os saldos de 31 de dezembro de
2007 também foram reclassificados.
(e) Eliminação da rubrica de “Resultado não operacional” na demonstração
de resultados, cujos efeitos passam a ser apresentados na rubrica “Outras
despesas operacionais líquidas”, conforme determinado pela Medida
Provisória nº 449/2008.
Outras mudanças relevantes na legislação societária e regulamentação da
CVM e do CPC e seus impactos para a Sociedade são:
• Criação do subgrupo Intangível no ativo. A Elektro já faz essa abertura
no Balanço Patrimonial desde 2006, conforme instrução da Deliberação
CVM nº 488/05;
• Criação da conta Ajustes de Avaliação Patrimonial no patrimônio líquido,
para permitir, por exemplo, o registro de determinadas avaliações de
ativos a preços de mercado, principalmente instrumentos financeiros.
Sem impacto nesse momento, pois não houve qualquer ajuste que tivesse
contrapartida nessa conta;
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• Obrigatoriedade de analisar, periodicamente, a capacidade de recuperação
dos valores registrados no ativo imobilizado, investimentos e intangível.
A Sociedade efetuou a análise dos seus ativos de acordo com o
Pronunciamento CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos
aprovado pela Deliberação CVM nº 527/07, e verificou, primeiramente,
que não há qualquer indicador de desvalorização de seus ativos e,
posteriormente, com base no fluxo de caixa descontado, verificou que os
ativos são realizáveis em prazos satisfatórios;
• Introdução do conceito de ajuste a valor presente para as operações
ativas e passivas de longo prazo e para as relevantes de curto prazo. Sem
impacto nesse momento, pois a Sociedade avaliou seus ativos e passivos
e verificou que qualquer ajuste dessa natureza seria irrelevante.
As demais alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e MP nº 449/08, bem
como dos pronunciamentos do CPC editados durante 2008, não constantes da
relação acima, não produzem efeito para a Sociedade à luz da regulamentação
em vigor ou já são atendidas pela mesma como, por exemplo, a apresentação
do fluxo de caixa e da demonstração do valor adicionado, dentre outras.
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 das
despesas administrativas.
b. Conta de Compensação de Variações de Itens da Parcela A - CVA
Em conformidade com a legislação em vigor e regulamentação emitida pela
ANEEL através de diversas Resoluções, a Sociedade reconhece no ativo ou
no passivo, os efeitos econômicos e financeiros das variações dos valores
referentes a Parcela A (custos não controláveis) não cobertos pela tarifa faturada,
conforme previsto no contrato de concessão de distribuição de energia elétrica
(vide nota 12).
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, e não excedem o seu valor
de mercado.
b. Consumidores
As contas a receber incluem os valores referentes ao fornecimento de
energia elétrica faturados e não faturados, contabilizados pelo regime de
competência.
c. 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 e é
considerada suficiente para cobrir eventuais perdas com recebíveis.
d. Operações na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)
As operações de compra e venda de energia elétrica realizadas na CCEE e os
Encargos de Serviços de Sistema (ESS), são contabilizados de acordo com
a competência, com base em estimativas elaboradas pela Administração da
Sociedade e posteriormente ajustadas com base em relatórios disponibilizados
pela CCEE.

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, e não excedem o seu valor de realização ou
reposição. Os materiais destinados à aplicação em obras são classificados
no ativo imobilizado 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 16).
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 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 05 de
dezembro de 2006.
Bens adquiridos através de operações de arrendamento mercantil financeiro
são registrados pelo respectivo valor à vista ou ajustados a valor presente.
A parcela do ágio referente a mais-valia do imobilizado é amortizada em
20 anos (vide nota 15), e refere-se à incorporação da controladora Terraço
Participações Ltda.
As obrigações especiais, demonstradas como redutoras do ativo imobilizado,
são registradas pelo valor recebido de consumidores e União, e de acordo
com a regulamentação da ANEEL, são amortizadas pela taxa média do ativo
imobilizado em serviço.
h. 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
15 e 37).
i. 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 nas Demonstrações Financeiras.
j. Estimativas contábeis
A Sociedade determina e registra determinados ativos, passivos, receitas e
despesas 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. Para reduzir
eventuais ajustes a estas estimativas, as premissas de avaliação das mesmas
são periodicamente revisadas.
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k. 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.
l. 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.
m. 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) nº 26 que
trata da Contabilização de benefícios a empregados, aprovado através da
Deliberação CVM nº 371, de 13 de dezembro de 2000 (vide nota 39).
n. Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência.
o. Lucro líquido do exercício por ação
É calculado com base no número de ações em circulação na data do
balanço.
p. Fluxo de caixa
A Sociedade elabora seu fluxo de caixa em atendimento ao Manual de
Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica e de acordo com o
Pronunciamento CPC 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa aprovado pela
Deliberação CVM nº 547/08.
q. Demonstração do valor adicionado
É elaborada de acordo com o Pronunciamento CPC 09 - Demonstração
do Valor Adicionado, aprovado pela Deliberação CVM nº 557/08, 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 da Elektro, a revisão tarifária
periódica ocorre a cada quatro anos. Esta tem a finalidade de reavaliar o equilíbrio
econômico-financeiro da concessão e repassar para os consumidores os ganhos
de produtividade da concessionária, esperados pelo regulador, até a próxima
revisão tarifária. No caso da Elektro, a primeira revisão tarifária periódica ocorreu
em 27 de agosto de 2003 e a segunda em 27 de agosto de 2007.
A ANEEL divulgou por meio da Resolução Homologatória nº 535, de 21 de
agosto de 2007, o resultado provisório da segunda revisão tarifária da Sociedade,
a vigorar a partir de 27 de agosto de 2007, que implicou em uma redução média
das tarifas de 18,59%.
Os principais fatores que influenciaram a redução de tarifas foram:
1. Redução da taxa de retorno, expressa pelo Custo Médio Ponderado de
Capital (WACC), de 11,26% para 9,95% ao ano, conforme Resolução ANEEL
no 246, de 21 de dezembro de 2006;

2. Término do período da amortização do reposicionamento tarifário (vide nota
14) referente à primeira revisão tarifária da Elektro, ocorrida em agosto
de 2003, quando o enquadramento de 28,69% foi parcelado. Em 2003
as tarifas foram reposicionadas em 20,25% e a diferença de 8,44% foi
diferida para os reajustes tarifários entre 2004 e 2007, corrigidos pela taxa
de juros Selic;
3. Exclusão das obrigações especiais da Base de Remuneração Bruta para fins
de cálculo da quota de reintegração;
4. Repasse de ganhos de produtividade e eficiência da Elektro para seus
consumidores; e
5. Redução dos valores da Conta de Consumo de Combustível (CCC), regulada
pela ANEEL.
A provisoriedade da revisão tarifária homologada em 2007 foi motivada pela
não conclusão da Audiência Pública 008/2006, que discute modificações na
Resolução 234/2006 da ANEEL, que tratava da metodologia de cálculo para
o segundo ciclo tarifário. Neste contexto, ficaram provisórios os resultados
dos Custos Operacionais Eficientes e suas implicações no cálculo do Fator X.
Em 2008 a ANEEL alterou apenas o valor destinado à cobertura dos custos
com a gestão de inadimplência, que foi elevada de 0,5% para 0,6% do
faturamento bruto.
O Recurso Administrativo protocolado pela Elektro junto à ANEEL em 10 de
setembro de 2007, que solicitava, principalmente, a inclusão de ativos na Base
de Remuneração Regulatória que não foram considerados pelo regulador e a
revisão dos cálculos de custos adicionais e componentes menores em 27 de
agosto de 2008, foi atendido parcialmente. Para compensar o ciclo anterior,
a ANEEL incluiu na tarifa da Elektro para o ciclo atual um componente financeiro
de R$ 15.507 que está registrado na conta de outros créditos no ativo circulante,
e está sendo amortizado nos faturamentos até agosto de 2009.
A formalização dessas alterações se deu por meio da Resolução
Homologatória n° 700, de 26 de agosto de 2008.
Os resultados da revisão tarifária divulgados até o momento permanecem
provisórios, da mesma forma que para a maioria das distribuidoras de
energia elétrica no país. No caso da Elektro, os custos operacionais eficientes
(também denominados como “Empresa de Referência”) estão em processo de
revisão por parte da ANEEL, e podem ser revisitados no reajuste tarifário da Elektro
de 2009.
4.2. Reajuste Tarifário
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 produtividade esperados pela ANEEL
quando das revisões tarifárias. Para a Elektro, este reajuste ocorre anualmente no
dia 27 de agosto, conforme previsto no Contrato de Concessão.
A ANEEL, por meio da Resolução Homologatória nº 701, de 26 de agosto
de 2008, homologou o reajuste contratual anual da Elektro. O índice médio
de reajuste tarifário foi de 11,63%, válido a partir de 27 de agosto de 2008.
O efeito a ser percebido pelos consumidores é de 10,91%, devido à retirada de
componentes financeiros referentes ao reajuste de agosto de 2007.
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5. Aplicações Financeiras
As aplicações financeiras apresentam o seguinte perfil de vencimentos:
Ano Vencimento
2008
2009
2010
Total

31/12/2008
47.436
154.225
__________
201.661
__________
__________
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31/12/2007
523
128.584
2.406
__________
131.513
__________
__________

Em 31 de dezembro de 2008, as aplicações estavam atreladas a instrumentos
de renda fixa (pós-fixado), incluindo Certificados de Depósito Bancário (CDBs),
fundos de investimento e outros instrumentos, indexados à variação média de

101,12% das taxas diárias dos Certificados de Depósito Interbancário (CDI).
Essas aplicações financeiras apresentam liquidez diária, podendo ser resgatadas
a qualquer momento, sem perdas para a Sociedade, independentemente do ano
de vencimento dos títulos, motivo pelo qual são classificadas no ativo circulante.
A Elektro tem uma política de aplicação financeira bastante restritiva e
conservadora, a qual não permite investimento em derivativos ou títulos com
alto risco de crédito, seja público ou privado. Além disso, a Elektro é bastante
seletiva na escolha das instituições financeiras com que realiza operações,
tendo em sua carteira somente aplicações em bancos de primeira linha,
com classificação de risco mínimo para aplicação equivalente a AA-, emitida por
uma das empresas de classificação de riscos (rating) internacional.

6. Contas a Receber - Consumidores, Parcelamentos de Débitos e Supridores

					
Fornecimento		
					
Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Poder público
Iluminação pública		
Serviço público
Outras
contas a receber
					
Parcelamentos débitos
Receita não faturada
Supridores
Outros
					
Total 		
					
					
Circulante
Não circulante
					
					

31/12/2008
___________________________________________
Vencidos
___________________
A Vencer
até 90 dias
(+) 90 dias
Total
131.965
83.135
18.330
233.430
________
________
________
________
64.473
54.034
3.834
122.341
19.857
10.350
9.599
39.806
18.761
12.238
1.773
32.772
6.386
3.780
281
10.447
7.999
890
59
8.948
8.294
721
2.760
11.775
6.195
1.122
24
7.341
298.966
3.903
4.198
307.067
________
________
________
________
51.647
3.903
4.198
59.748
205.438
205.438
31.027
31.027
10.854
10.854
________
________________________
430.931
87.038
22.528
540.497
________
________
________
________
________
________
________
________
389.650
87.038
22.528
499.216
41.281
41.281
________
________
________
________
________
________________________

31/12/2007
___________________________________________
Vencidos
___________________
A Vencer
até 90 dias
(+) 90 dias
Total
110.935
79.058
30.398
220.391
________
________
________
________
52.809
48.834
3.648
105.291
16.914
10.167
15.687
42.768
16.232
12.095
2.008
30.335
5.564
3.747
320
9.631
6.823
1.258
1.376
9.457
6.806
1.880
6.790
15.476
5.787
1.077
569
7.433
278.580
2.779
7.815
289.174
________
________
________
________
52.162
2.779
7.815
62.756
173.446
173.446
39.378
39.378
13.594
13.594
________
________________________
389.515
81.837
38.213
509.565
________
________
________
________
________
________
________
________
347.541
81.837
38.213
467.591
41.974
41.974
________
________
________
________
________
________________________

Em 31 de dezembro de 2008, do montante de R$ 31.027 classificados como Supridores, R$ 20.057, registrado no longo prazo referem-se a transações no âmbito da CCEE no período
do racionamento de energia elétrica e contemplam: (i) R$ 16.048 referente a liminares interpostas junto à CCEE por agentes do setor e (ii) R$ 4.009 referente a acordos bilaterais em
negociação. A Sociedade não espera incorrer em perdas com a realização desses valores.
7. Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
A provisão para créditos de liquidação duvidosa apresenta a seguinte composição por classe:
			
Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Poder público (federal, estadual e municipal)
Iluminação pública
Parcelamentos de prefeituras
Parcelamento privado
			
Total		
			
			
A provisão para créditos de liquidação duvidosa está em conformidade com o
Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica. A Administração
da Sociedade considera a provisão suficiente para cobertura de prováveis perdas
com recebíveis.
A redução no saldo de iluminação pública deve-se a negociação de débitos com
Autarquias e Prefeituras Municipais.

31/12/2008
5.678
7.200
2.248
607
1.044
4.742
17.049
5.088
__________
43.656
__________
__________

31/12/2007
4.929
8.353
2.197
400
788
7.320
19.398
873
__________
44.258
__________
__________

A redução na conta de parcelamentos de prefeituras deve-se à baixa efetiva
para incobráveis dos títulos com baixa probabilidade de recebimento.
O aumento do saldo de parcelamento privado deve-se ao maior provisionamento
de clientes da classe industrial, em condições de insolvência financeira.
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8. Caução de Fundos e Depósitos Vinculados
		 		
Dívidas:
		Eletrobrás (Luz para Todos) (i)		
		BNDES (Finem) (ii)
		Debêntures (iii)
Garantia - Leilão Compra de Energia Elétrica
Outros
				
Total
		
				
				

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 efetuados pela Sociedade. A redução refere-se a comprovações
efetuadas no período.
(ii) BNDES (Finem) - Montante acumulado para assegurar o pagamento da maior
prestação mensal do financiamento.
(iii) Debêntures - Montante acumulado, em bases mensais, para cobrir o valor do
próximo pagamento de juros vincendos.
9. RTE - Recuperação das Perdas de Receita e Energia Livre
Acordo Geral do Setor Elétrico
Em dezembro de 2001, foi concluído o Acordo Geral do Setor Elétrico, que
instituiu o reajuste tarifário extraordinário denominado Recomposição Tarifária
Extraordinária (RTE), como mecanismo para recomposição das perdas de receita
de distribuidores e geradores de energia elétrica decorrentes do Programa de
Racionamento de Energia Elétrica, ocorrida entre 1º de junho de 2001 a 28 de
fevereiro de 2002.
Conforme o prazo estabelecido pela ANEEL, em novembro de 2006,
encerraram-se os faturamentos de RTE, os quais compreendiam valores
destinados à amortização da recuperação da perda de receita dos distribuidores
e da energia livre a ser repassada aos geradores.
Existem, entretanto, valores pendentes de faturamento para consumidores de
alguns municípios da região de Presidente Prudente, em função de liminar obtida
em ação judicial contra referida recomposição tarifária movida por consumidores
daquela região. Em 29 de fevereiro de 2008, essa liminar foi cassada, permitindo
a cobrança pela Elektro dos valores da RTE naqueles municípios.
Tendo em vista que essa liminar vigorava desde abril de 2002, e a cobrança
da RTE no restante da área de concessão já havia cessado em novembro de
2006, a ANEEL decidiu pela cobrança do período restante, aplicando para
a Elektro os adicionais tarifários previstos na Lei nº 10.438/02 naqueles 26
municípios, a partir do reajuste tarifário de agosto de 2008. Em decorrência
desta regulamentação, em que prevê o recebimento dos respectivos montantes
envolvidos, a Elektro reconheceu, no exercício findo em 31 de dezembro de
2008 a correção monetária do ativo em questão e do respectivo passivo de
energia livre.
Os valores registrados na conta de RTE - Recuperação das perdas de receita
e energia livre estão sendo amortizados nos faturamentos a partir do reajuste

31/12/2008
___________________________
Circulante
Não circulante

31/12/2007
___________________________
Circulante
Não circulante

232
4.824
9.090
1.591
__________
15.737
__________
__________

11.279
14.969
8.081
8.781
926
__________
44.036
__________
__________

11.711
__________11.711
__________
__________

10.722
__________10.722
__________
__________

tarifário de agosto de 2008. Os valores correspondentes ao passivo de
energia livre (R$ 5.473 no passivo circulante e R$ 15.484 no passivo não
circulante) devido às Geradoras, que compreendem principalmente valores não
faturados, serão repassados conforme o faturamento e arrecadação da RTE.
Esses valores de ativo e passivo foram recalculados de acordo com o Ofício
ANEEL nº 2027/2008 desconsiderando os valores não faturados dos municípios
da região de Presidente Prudente.
10. Ativo e Passivo Regulatório - Transmissoras
Em 2007, algumas concessionárias de transmissão (transmissoras) tiveram
sua revisão tarifária periódica homologada e verificou-se que as mesmas
possuem um passivo financeiro com diversos agentes do setor elétrico devido
à redução de suas tarifas. Os credores de tais valores são concessionárias
e permissionárias do serviço público de distribuição (distribuidoras),
que tiveram esses valores como custo na Parcela A no período anterior à
revisão tarifária dessas transmissoras. Desta forma, através do Ofício Circular
nº 2.409/2007, a ANEEL determinou que as distribuidoras contabilizassem
esse saldo no ativo, tendo como contrapartida a receita operacional. O Ofício
determina ainda que os valores serão deduzidos financeiramente dos valores
a serem pagos às referidas transmissoras, a título de CUST (Custo do Uso do
Sistema de Transmissão). Assim, o ativo das distribuidoras será liquidado em
vinte e quatro meses, sendo cinquenta por cento no ciclo 2007-2008 e o
restante até agosto de 2009.
Adicionalmente, a ANEEL considerou que o ativo financeiro registrado pelas
distribuidoras foi contemplado na Parcela A da tarifa cobrada dos consumidores
e, portanto, está sujeito a devolução aos mesmos. Assim sendo, as distribuidoras
registraram um passivo financeiro com o consumidor, tendo como contrapartida
o custo da operação, o qual está sendo deduzido desde o último reajuste tarifário
e termina em agosto de 2009.
A Elektro registrou tanto no ativo quanto no passivo o valor
original de R$ 21.577. Esse valor já foi contemplado na última
revisão tarifária e, portanto, o repasse já está sendo efetuado aos
consumidores, assim como a redução dos valores pagos de CUST.
Em 31 de dezembro de 2008 os valores registrados no ativo e passivo circulante
são de R$ 6.293. Estes valores não estão sujeitos à atualização monetária.
11. Tarifa do Uso do Sistema de Distribuição para Unidades Geradoras TUSD-G
A Resolução Normativa ANEEL nº 67, de 8 de junho de 2004, determinou a
cobrança da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) das geradoras
despachadas centralizadamente pelo ONS que estavam conectadas às linhas
de transmissão, barramentos, transformadores de potência e equipamentos
de subestação, em tensão inferior a 230 kV, dentro da área de concessão da
Elektro. Em 26 de junho de 2007 foi publicada a Resolução Homologatória
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ANEEL nº 497 com o objetivo de definir as tarifas a serem cobradas das usinas
geradoras conectadas ao sistema de 138 kV. Estas resoluções abrangem 5
usinas conectadas à rede de distribuição da Elektro: UHE Nova Avanhandava,
de propriedade da AES Tietê; UHE Jupiá e UHE Paraibuna, de propriedade da
CESP; UHE Rosana, de propriedade da Duke Energy; e UTE Três Lagoas, de
propriedade da Petrobrás.
Essas resoluções determinam que a Elektro cobre esses valores dos geradores e
pague à companhia transmissora, Companhia de Transmissão de Energia Elétrica
Paulista (CTEEP), os Encargos de Conexão e Contratos de Uso dos Sistemas
de Transmissão (CUST), de forma que não seja onerada em seu resultado.
Alguns geradores ajuizaram ações e obtiveram decisões liminares favoráveis
ao não pagamento desses valores. Nestes casos, a ANEEL incluiu parcialmente
a previsão de pagamento dos encargos na tarifa dos consumidores finais. A
Elektro ajuizou ação com pedido de liminar para o não pagamento à CTEEP
dos Encargos de Conexão e CUST para os casos em que não houve previsão
tarifária, visando a preservar o seu equilíbrio econômico-financeiro, em função

do não recebimento das geradoras, nem dos consumidores. Foi concedido o
pedido de liminar e determinado depósito em juízo do montante de R$ 4.454,
equivalente à parcela vencida no início de setembro de 2008, e a emissão de
carta de fiança como garantia para os pagamentos a serem efetivados até o
próximo reajuste tarifário (R$ 10.635 até 31 de dezembro de 2008).
No caso da UTE Três Lagoas, os contratos foram assinados de acordo com a
Resolução 67, e desde julho de 2004 essa geradora vem sendo faturada pela
Elektro. A Resolução 497 determinou nova tarifa TUSD-G inferior à praticada no
contrato com a Petrobrás, resultando na obrigação de devolução pela Elektro das
diferenças decorrentes do faturamento a maior no período. Estes valores foram
incluídos nas tarifas da Elektro como componente financeiro para amortização
em 24 meses a partir de agosto de 2007.
Em função do descrito acima, em 31 de dezembro de 2008 os saldos no
balanço patrimonial referentes a TUSD-G são:
			

				 _____________________________________________________
31/12/2008
			
Ativo			
Principal
Amortização
Saldo
Ativo Circulante			
28.599
(14.877)
13.722
			
__________
__________
__________
Petrobrás - Três Lagoas - ref. jul/04 a jun/07 (a)		
15.613
(10.086)
5.527
AES - Nova Avanhandava - ref. jun/07 a mai/08 (b)		
12.986
(4.791)
8.195
Ativo
Não Circulante			
31.713
31.713
			
__________
____________________
AES - Nova Avanhandava - ref. jul/04 a mai/07 (c)		
25.139
25.139
CESP - Jupiá/Paraibuna - ref. jul/08 a set/08 (c)		
6.574
6.574
			
__________
____________________
Total
a
receber
TUSD-G		
60.312
(14.877)
45.435
			
__________
__________
__________
			
__________
__________
__________
				 _____________________________________________________
31/12/2008
			
Passivo			
Principal
Amortização
Saldo
Passivo Circulante			
29.716
(16.877)
12.839
			
__________
__________
__________
Petrobrás - Três Lagoas - ref. jul/04 a jun/07 (a)		
16.730
(10.384)
6.346
AES - Nova Avanhandava - ref. jun/07 a mai/08 (b)		
12.986
(6.493)
6.493
Passivo
Não Circulante		
31.713
31.713
			
__________
____________________
AES - Nova Avanhandava - ref. jul/04 a mai/07 (c)		
25.139
25.139
CESP - Jupiá/Paraibuna - ref. jul/08 a dez/08 (c)		
6.574
6.574
			
__________
____________________
Total
a pagar - TUSD-G		
61.429
(16.877)
44.552
			
__________
__________
__________
			
__________
__________
__________

(a) O saldo de R$ 5.527 refere-se ao valor que a Elektro receberá dos
consumidores nos faturamentos até agosto de 2009. O saldo registrado
no passivo circulante de R$ 6.346, refere-se ao valor a ser pago para a
Petrobrás conforme contrato assinado em 8 de outubro de 2008.
(b) O saldo de R$ 8.195 refere-se ao valor que a Elektro receberá dos consumidores
nos faturamentos até agosto de 2009. O saldo do passivo circulante de
R$ 6.493 está sendo pago de acordo com os vencimentos das faturas da
CTEEP referentes aos períodos de julho de 2008 a junho de 2009.
(c) Os geradores obtiveram liminares para o não pagamento destes valores para
a Elektro, e a Elektro tem liminar favorável ao não pagamento para a CTEEP.
Em 13 de janeiro de 2009, foi alcançado um acordo entre as geradoras AES-Tietê
e CESP, as distribuidoras Elektro, CPFL, CPEE e Bandeirante e a transmissora
CTEEP, no qual estas empresas geradoras concordaram em celebrar os
Contratos de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) com as distribuidoras, para
regularizar o pagamento pelo uso do sistema, e ajustar o pagamento dos débitos
referentes ao período de julho de 2004 a dezembro de 2008, em 36 parcelas
corrigidas pela taxa Selic.
Apenas a geradora Duke Paranapanema, proprietária da usina de Rosana, na área
de concessão da Elektro, decidiu não aderir ao acordo, permanecendo pendente
a regularização do seu uso do sistema e do pagamento de seu passivo.

Assim, a Elektro celebrou o CUSD com a AES-Tietê, referente à usina de Nova
Avanhandava e Termo de Assunção de Dívida e Compromisso de Pagamento e outras
avenças, em que a AES-Tietê reconhece a dívida de R$ 49.372 (valor corrigido até
31 de dezembro de 2008) e se compromete a pagá-la em 36 parcelas mensais
corrigidas pela Selic. Com a CESP também foi celebrado o CUSD referente às
usinas de Jupiá e Paraibuna, em que a CESP reconhece a dívida de R$ 44.009
(valor corrigido até 31 de dezembro de 2008) e se compromete a pagá-la nas
mesmas bases da AES-Tietê.
Por outro lado a Elektro celebrou com a CTEEP um Termo de Confissão de
Dívida e Acordo de Pagamento em que ajusta o pagamento à CTEEP de
R$ 41.875 (valor corrigido até 31 de dezembro de 2008) em 36 parcelas
mensais corrigidas pela Selic.
Em vista do acordo, a Elektro peticionou à justiça, com a anuência das demais
partes envolvidas no acordo, a desistência da ação judicial ajuizada por perda
decorrente do não recebimento dos valores acima mencionados.
Adicionalmente, os valores contemplados no acordo que já foram ou serão
recebidos dos consumidores via tarifa, serão registrados em 2009 como passivo
regulatório e posteriormente devolvidos aos consumidores também via tarifa,
assim que os mesmos forem homologados pela ANEEL.
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12. 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 e se encontra
em conformidade com a legislação aplicável. Essas 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.

					
					

31/12/2008
__________________________________
CVA
CVA		
07/08 (ii)
08/09 (iii)
Total

31/12/2007
_________________________________
CVA
CVA
06/07 (i)
07/08 (ii)
Total

Energia comprada
Transporte de energia - Itaipu
Encargos de serviço de sistema - ESS
PROINFA		
Uso da rede básica
Outros 		
					
Subtotal diferido de energia comprada
Conta de consumo de combustível - CCC		
Conta de desenvolvimento energético - CDE		
					
Total das variações dos itens da CVA
Total da correção pela Selic		
					
Total do valor principal corrigido		
Amortização da CVA		
Total			
					
Ativo
circulante
					
					

(27.339)
24.790
6.465
(1.671)
_______2.245
5.075
1.679
_______
8.999
2.293
_______
11.292
(3.436)
7.856
_______
7.856
_______
_______

41.845
19.309
11.289
_______72.443
24.131
174
_______
96.748
2.382
_______
99.130
99.130
_______
_______
_______-

14.506
44.099
6.465
9.618
_______74.688
29.206
1.853
_______
105.747
4.675
_______
110.422
(3.436)
106.986
_______
7.856
_______
_______

17.160
(330)
368
6.268
209
(577)
_______
23.098
(43.898)
6.638
_______
(14.162)
(499)
_______
(14.661)
3.368
(11.293)
_______
_______
_______-

868
(45)
(987)
613
3.530
_______3.979
2.860
1.085
_______
7.924
310
_______
8.234
8.234
_______
_______
_______-

18.028
(375)
(619)
6.881
3.739
(577)
_______
27.077
(41.038)
7.723
_______
(6.238)
(189)
_______
(6.427)
3.368
(3.059)
_______
_______
_______-

Ativo não circulante
Passivo
circulante
					
					

______________

99.130
______________

99.130
______________

(11.293)
_______
_______

8.234
______________

8.234
(11.293)
_______
_______

(i) Compreende os diferimentos efetuados no período de agosto de 2006
a julho de 2007.
(ii) Compreende os diferimentos efetuados no período de agosto de 2007
a julho de 2008.
(iii) Compreende os diferimentos efetuados no período de agosto de 2008
a dezembro de 2008 (ciclo atual).
Por meio da Resolução Homologatória nº 701, de 26 de agosto de 2008,
a ANEEL homologou os valores de CVA que compreendem o período de
agosto de 2007 a julho de 2008. Os valores homologados passaram a ser
amortizados a partir de 27 de agosto de 2008 e o seu saldo está sendo
atualizado pela taxa Selic.
A CVA referente ao período de agosto a dezembro de 2008 (ciclo atual)
foi apurada e contabilizada pela Sociedade conforme legislação em vigor,
e deverá ser fiscalizada por auditoria independente, conforme determinação
do Despacho ANEEL nº 2.082, de 29 de maio de 2008 e homologada pela
ANEEL no próximo reajuste tarifário em agosto de 2009. A amortização desses
valores deverá ocorrer a partir do momento de sua incorporação nas tarifas de
fornecimento pela ANEEL que deverá ocorrer em 27 de agosto de 2009.
O crescimento do Encargo de Serviços do Sistema (ESS) foi causado pela
operação de usinas termelétricas acionadas desde o final de 2007, em razão
da ultrapassagem da Curva de Aversão a Risco (CAR), e por determinação do
Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE).

O crescimento da CVA referente à Energia Comprada justifica-se,
principalmente pela variação cambial das faturas referentes a Itaipu,
impactadas pelo aumento da cotação do dólar americano a partir do segundo
semestre de 2008, e também pelo alto custo da energia gerada pelas Usinas
Termelétricas acionadas a partir de janeiro de 2008.
Com referência aos dispêndios com combustíveis para geração de energia
elétrica, para crédito na Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis dos
Sistemas Isolados - CCC-ISOL, a variação deve-se ao aumento das despesas
com consumo de combustíveis para geração de energia nos sistemas
isolados. Em função destes aumentos, a ANEEL, através da Resolução
Homologatória nº 751 de 16 de dezembro de 2008, alterou os valores
das quotas anuais referentes ao período de janeiro a dezembro de 2008.
Repasse de custos de compra de energia
Em 18 de março de 2008, a Diretoria Colegiada da ANEEL aprovou as regras
para repasse às tarifas de fornecimento de energia elétrica, referentes aos custos
de compra de energia elétrica pelas concessionárias de distribuição em até
103% de seu mercado.
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Após aprovada a metodologia definitiva de cálculo do excedente até 103%,
a ANEEL revisitou os cálculos homologados em períodos anteriores e verificou
que havia algumas diferenças de critérios que precisavam ser ajustadas.
Essas diferenças foram ajustadas no reajuste tarifário de agosto de 2008, e a
Elektro registrou componente financeiro negativo no valor de R$ 12.335 na
conta de outros créditos, no ativo circulante.
Na nova regra, detalhada na Nota Técnica nº 085/2008-SEM/
SRE/ANEEL, foram contemplados os critérios para repasse às
tarifas dos custos de compra de energia no mercado de curto
prazo da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE),
pelo Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), em decorrência das
quantidades declaradas para compra nos leilões de energia elétrica, porém
não adquiridas pelas distribuidoras, devido à insuficiência ou não realização
dos leilões. Estão previstos, também, o repasse às tarifas referente às
reduções nas cotas do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de
Energia Elétrica (PROINFA) e a revisão das cotas de energia proveniente de
Itaipu. A Elektro contabiliza a CVA sobre as quantidades frustradas desde o
início de 2008 na conta de energia comprada.
13. Recomposição de PIS e COFINS
A partir de agosto de 2005, por meio da Resolução Homologatória nº 185,
de 22 de agosto de 2005, a Sociedade passou a cobrar as diferenças de
alíquotas do PIS e COFINS diretamente na fatura do consumidor, contabilizando-as
no ativo circulante. Em 31 de dezembro de 2008, o saldo relativo às
referidas diferenças de alíquotas apresentou-se credor no montante de
R$ 328 (saldo devedor de R$ 1.835 em 31 de dezembro de 2007).
O direito à recomposição tarifária pelo aumento da carga tributária é
assegurado pelo Contrato de Concessão e pela legislação aplicável.
De acordo com o entendimento expresso na Nota Técnica nº 554/2006-SFF/
ANEEL, a ANEEL efetuou a apuração definitiva dos efeitos da majoração das
alíquotas de PIS e COFINS referentes a períodos anteriores. A diferença que
ainda havia na Elektro a ser compensada também está registrada no ativo
circulante, no valor de R$ 2.596 (R$ 4.366 no ativo circulante e R$ 3.263
no ativo não circulante em 31 de dezembro de 2007), e foi homologada
pela ANEEL no reajuste tarifário de agosto de 2008 e será amortizada nos
faturamentos deste ciclo tarifário.
14. Reposicionamento Tarifário
A ANEEL, por meio 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%. Em 27 de
agosto de 2003, as tarifas foram 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 foi plenamente incorporado às tarifas. O valor
correspondente ao diferimento do reposicionamento tarifário foi provisionado
em contrapartida da receita operacional desde 27 de agosto de 2003, e
a amortização ocorreu através dos faturamentos efetuados entre agosto
de 2004 e agosto de 2007, conforme critérios definidos pela ANEEL.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2007, a amortização gerou um
impacto (redução) de R$ 93.353 na receita (vide nota 30).

15. Tributos Diferidos e a Compensar
					31/12/2008
Tributos
a compensar
80.920
					
________
Imposto de renda e contribuição social
sobre lucro líquido
10.797
Impostos e contribuições retidos na fonte
1.648
ICMS a recuperar		
44.254
PIS e COFINS a recuperar		
24.221
Tributos diferidos
334.409
					
________
		 IR sobre prejuízos fiscais
72.078
		 CSLL sobre base negativa
27.589
		 IR sobre diferenças temporárias
52.083
					
________
			 Provisão para créditos de liquidação duvidosa 		
10.796
			 CVA		
8.979
			 Provisão COFINS - liminar		
19.531
			 Outras
12.777
		 CSLL sobre diferenças temporárias
10.361
					
________
			 Provisão para créditos de liquidação duvidosa 		
3.886
			 CVA
3.233
			 Outras
3.242
		 Benefício fiscal do ágio incorporado
172.298
					
________
Total
415.329
					
________
					
________
Circulante
105.135
Não circulante
310.194
					
________
					
________

31/12/2007
82.055
________
7.995
2.846
42.400
28.814
399.535
________
102.804
38.516
56.930
________
10.932
3.381
18.412
24.205
12.586
________
3.935
1.217
7.434
188.699
________
481.590
________
________
92.669
388.921
________
________

Os saldos de ICMS, PIS e COFINS a recuperar referem-se, em grande parte, a
créditos na compra de bens do ativo imobilizado, cuja compensação ocorre no
máximo em 48 meses.
Os créditos fiscais diferidos, oriundos de diferenças temporárias, prejuízo fiscal
de imposto de renda e base negativa de contribuição social acumulados,
estão em conformidade com a Deliberação CVM nº 273/98 e Instrução CVM
nº 371/02, inclusive quanto ao prazo de realização, que não ultrapassa dez anos.
O reconhecimento desses créditos tem como base as projeções de resultados
tributáveis futuros da Sociedade, as quais foram aprovadas pelo Conselho de
Administração em 2 de março de 2009.
O benefício fiscal do ágio incorporado está registrado conforme determinado
pela ANEEL e em consonância com as Instruções nº 319/99 e nº 349/01 da
CVM, 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
através do Ofício nº 2.182/2003, 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 expectativa de amortização dos créditos fiscais diferidos e do benefício fiscal
do ágio incorporado é como segue:
Ano		
2009		
2010		
2011		
2012
2013
2014 a 2016
2017 a 2019
2020 a 2022
2023 a 2025
2026 a 2028
					
Total 		
					
					

31/12/2008
59.901
60.647
49.375
51.343
14.517
34.545
25.397
17.405
14.262
7.017
________
334.409
________
________
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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 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, essas projeções estão baseadas em uma série de premissas que podem apresentar variações em relação
aos valores reais.
16. Investimentos
					
Terrenos 		
Edificações
					
Total		
					
					

31/12/2008
4.264
70
________
4.334
________
________

31/12/2007
4.264
79
________
4.343
________
________

Do montante de R$ 4.264 registrado como terrenos, R$ 4.240 referem-se a propriedades rurais mantidas pela Sociedade para provável uso futuro.
Essas propriedades não estão vinculadas à concessão e estão cedidas em comodato, de forma a garantir a integridade física e econômica dos bens.
17. Imobilizado

								
								
								

31/12/2008
31/12/2007
___________________________________
___________________________________
Taxas anuais		
Depreciação			
Depreciação
Deprec./		 e amortização			 e amortização
Amortiz.
Custo
acumulada
Líquido
Custo
acumulada
Líquido

Imobilizado em serviço		
									
Distribuição		
									
		 Terrenos		
		 Edificações, obras civis e benfeitorias
2,0 a 5,0%
		 Máquinas e equipamentos		
2,0 a 7,7%
		 Veículos		
20,0%
		 Móveis e utensílios		
10,0%
Administração central		
									
		 Terrenos		
		 Edificações, obras civis e benfeitorias
2,0 a 5,0%
		 Edif., obras civis e benf. 			Arrendamento mercantil 		
2,0 a 5,0%
		 Máquinas e equipamentos		
2,0 a 7,7%
		 Veículos		
20,0%
		 Veículos - Arrendamento mercantil
20,0%
		 Móveis e utensílios		
10,0%
		 Móveis e utensílios 			Arrendamento mercantil		
10,0%
Atividades não vinculadas à concessão
Mais-valia do ativo imobilizado		
5,0%
Imobilizado em curso		
									
Obras 			
Almoxarifados		
Compras em andamento
		
Materiais em reparo
		
Obrigações
especiais			
									
Total				
									
									
Saldo
dos bens totalmente depreciados
									
									

2.921.281
_________
2.826.720
_________
13.113
49.224
2.721.900
32.255
10.228
94.561
_________
223
13.288

(1.276.794)
_________
(1.241.316)
_________
(26.712)
(1.190.098)
(18.702)
(5.804)
(35.478)
_________
(2.238)

1.644.487
_________
1.585.404
_________
13.113
22.512
1.531.802
13.553
4.424
59.083
_________
223
11.050

2.663.692
_________
2.596.422
_________
12.841
48.199
2.494.886
31.439
9.057
67.270
_________
223
10.259

(1.184.166)
_________
(1.156.345)
_________
(24.862)
(1.108.715)
(17.664)
(5.104)
(27.821)
_________
(1.770)

1.479.527
_________
1.440.077
_________
12.841
23.337
1.386.171
13.775
3.953
39.450
_________
223
8.489

17.615
11.945
6.418
13.660
21.221

(9.010)
(4.299)
(5.241)
(3.161)
(10.167)

8.605
7.646
1.177
10.499
11.054

10.855
9.111
8.517
8.147
19.424

(7.419)
(3.661)
(5.444)
(640)
(8.801)

3.437
5.450
3.073
7.507
10.623

10.191

(1.362)

8.829

734

(86)

648

146.954
141.033
_________
89.643
46.972
153
4.265
(341.582)
_________
2.867.686
_________
_________

(73.522)
_________20.518
_________
(1.329.798)
_________
_________

73.432
141.033
_________
89.643
46.972
153
4.265
(321.064)
_________
1.537.888
_________
_________

146.953
151.309
_________
98.316
47.827
5.166
(329.411)
_________
2.632.543
_________
_________

(66.174)
_________5.047
_________
(1.245.293)
_________
_________

80.779
151.309
_________
98.316
47.827
5.166
(324.364)
_________
1.387.251
_________
_________

251.987 			
_________			
_________			

218.162
_________
_________

					
17.1. Obrigações Especiais
31/12/2008
31/12/2007
___________________________________
___________________________________
										
Amortização			
Amortização
									
Custo
acumulada
Líquido
Custo
acumulada
Líquido
Participação da União
		
(27.208)
1.604
(25.604)
(25.835)
399
(25.436)
Participação do consumidor			
(189.922)
13.165
(176.757)
(181.264)
2.781
(178.483)
Doações e subvenções para investimentos		
(121.042)
5.561
(115.481)
(119.819)
1.836
(117.983)
Pesquisa
e desenvolvimento			
(3.410)
188
(3.222)
(2.493)
31
(2.462)
									
_________
_________
_________
_________
_________
_________
Total					
(341.582)
20.518
(321.064)
(329.411)
5.047
(324.364)
									
_________
_________
_________
_________
_________
_________
									
_________
_________
_________
_________
_________
_________
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17.2. Programa de Universalização (*)

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

Em cumprimento a Lei nº 10.438 de 26 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, a Sociedade efetuou a ligação de 99.359
clientes em 2008.

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, e conforme o Manual de Contabilidade do Serviço
Público de Energia Elétrica o saldo dessa conta é apresentado como redutor
do ativo imobilizado.

Em 2004, o Governo Federal criou o Programa Luz para Todos com o objetivo
de levar energia elétrica para o meio rural, e através desse programa a Sociedade
efetuou a ligação de 7.590 clientes em 2008 e tem a meta de ligar 7.300 em
2009. No quadro abaixo estão demonstrados os valores previstos nos contratos
do Programa Luz para Todos, e os valores efetivamente comprovados junto à
Eletrobrás e que passaram a integrar o imobilizado em serviço da Sociedade,
até a data de 31 de dezembro de 2008.

A amortização é realizada a uma taxa de 4,63% ao ano, conforme definido no
Relatório de Fiscalização - RAF da ANEEL nº 234/2006, que é a taxa média de
depreciação da conta de máquinas e equipamentos.

Contratos de
Luz para Todos
					
Datas das
assinaturas

1ª Tranche
ECFS
044/2004
MS
22/09/2004

1ª Tranche
ECFS
025/2004
SP
01/06/2004

2ª Tranche
ECFS
134/2006
MS
04/01/2006

2ª Tranche
ECFS
126/2006
SP
11/01/2006

3ª Tranche
ECFS
222/2008
MS
20/06/2008

3ª Tranche
ECFS
179/2007
SP
30/07/2007

1.278

14.649

1.225

33.123

906

36.502

29.813

-

117.496

483

4.309

463

9.742

2.827

6.442

6.070

-

30.336

1.461
_______-

9.766
_______-

1.400
_______-

22.082
_______-

1.036
_______-

_______-

4.587
_______-

723
_______

40.331
723
_______

3.222
_______
_______

28.724
_______
_______

3.088
_______
_______

64.947
_______
_______

4.769
_______
_______

42.944
_______
_______

40.470
_______
_______

723
_______
_______

188.886
_______
_______

988

12.000

830

22.709

272

25.551

8.944

-

71.294

1.354

12.504

1.446

27.828

-

7.620

-

675

51.427

972
_______-

8.185
_______-

1.155
_______-

14.985
_______-

308
_______-

_______-

1.362
_______-

244
_______

26.967
244
_______

3.314
32.689
3.431
65.522
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
Situação do					
Contrato
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
					
_______
_______
_______
_______
					
_______
_______
_______
_______

580
_______
_______
Em
andamento
_______
_______

33.171
_______
_______
Em
andamento
_______
_______

10.306
_______
_______
Em
andamento
_______
_______

919
_______
_______
Em
andamento
_______
_______

149.932
_______
_______

Valores previstos
nos contratos
Recursos próprios
		 Eletrobrás - RGR
		 Recursos não
				 financiados
Recursos de terceiros
		 (Obrigações especiais)
		 Eletrobrás - CDE
		 Governo estadual
					
Total previsto
para o programa
					
					
Valores realizados
dos contratos
Recursos próprios
		 Eletrobrás - RGR
		 Recursos não
			 financiados
Recursos de terceiros
		 (Obrigações especiais)
		 Eletrobrás - CDE
		 Governo estadual
					
Total comprovado
		
junto à Eletrobrás
					
					

Nos valores realizados foram refletidos somente os valores já comprovados e
inspecionados pela Eletrobrás, as variações entre o previsto no contrato e os
valores realizados são em função de glosas aplicadas devido à metodologia
do encerramento de crédito, de acordo com Manual de Operacionalização
Técnica da Eletrobrás, que é impactada pela diferença entre o preço
contratado e o efetivamente realizado, bem como o avanço físico aprovado
pela Eletrobrás.

4ª Tranche		
ECFS
Convênio
231/2008
031/2004
SP
MS
21/08/2008 08/12/2004

Total

_______
_______

17.3. Investimento Remunerável (Base de Remuneração Regulatória) (*)
O quadro abaixo demonstra os valores, atualizados pelo IGPM aplicado no
reajuste tarifário de agosto de 2008, do (i) Investimento Remunerável, também
denominado de Base de Remuneração, constituído pelo Ativo Imobilizado em
Serviço - AIS e Almoxarifado de Operação, deduzido do saldo das Obrigações
Vinculadas ao Serviço Público de Energia Elétrica (Obrigações Especiais), sobre o
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qual foi calculada a remuneração, e (ii) AIS sobre o qual foi calculada a cota de depreciação. Ambos os valores fazem parte da Parcela “B” da Receita Requerida da Concessionária definido
na Revisão Tarifária de agosto de 2007 e homologados pela Resolução Homologatória ANEEL nº 535, de 21 de agosto de 2007.
 				
	 			
Ativo imobilizado em serviço bruto
(–) Depreciação acumulada: 51,07%
(–) Obrigação vinculada ao serviço público de energia elétrica (Obrigações especiais)
				
Ativo imobilizado em serviço líquido
(+)
Almoxarifado
				
Investimento
remunerável (Base de remuneração)
				
				

Revisão Tarifária
agosto de 2007
4.679.093
(2.389.518)
(504.091)
__________
1.785.484
3.322
__________
1.788.806
__________
__________

Reajuste Tarifário
agosto de 2008
5.386.572
(2.750.813)
(580.310)
__________
2.055.449
3.824
__________
2.059.273
__________
__________

Bens 100% depreciados
203.443
Variação do IGPM (Resolução Homologatória ANEEL nº 701 de 26/08/2008) 		
Cota de depreciação - Taxa média anual: 4,63%

234.203
15,12%

(*) Informações não examinadas pelos auditores independentes.
18. Intangível
								
								
								

31/12/2008
31/12/2007
___________________________________
___________________________________
Taxas anuais		
Depreciação			
Depreciação
Deprec./		 e amortização			 e amortização
Amortiz.
Custo
acumulada
Líquido
Custo
acumulada
Líquido

Intangível
em serviço		
									
Distribuição
		
									
		 Softwares		
20%
		 Desapropriações		
Administração central
		
									
		 Softwares		
20%
		 Outros		
Intangível em curso
		
									
		 Projetos
		
		
Desapropriações			
									
Total					
									
									

58.476
_________
21.088
_________
1.360
19.728
37.388
_________
37.293
95
14.887
_________
8.150
6.737
_________
73.363
_________
_________

(33.467)
_________
(1.128)
_________
(1.128)
(32.339)
_________
(32.339)
__________________(33.467)
_________
_________

25.009
_________
19.960
_________
232
19.728
5.049
_________
4.954
95
14.887
_________
8.150
6.737
_________
39.896
_________
_________

54.382
_________
21.088
_________
1.360
19.728
33.294
_________
33.200
94
14.413
_________
8.235
6.178
_________
68.795
_________
_________

(31.841)
_________
(947)
_________
(947)
(30.894)
_________
(30.894)
__________________(31.841)
_________
_________

22.541
_________
20.141
_________
413
19.728
2.400
_________
2.306
94
14.413
_________
8.235
6.178
_________
36.954
_________
_________

As desapropriações de servidões de passagem não são amortizadas, pois se referem a terrenos.
19. Empréstimos e Financiamentos
31/12/2008
___________________________________
Principal
Encargos
Total

31/12/2007
___________________________________
Principal
Encargos
Total

									
Moeda Nacional
BNDES
		 Finem II (*)			
		 Finem III (*)
		
		 Finem IV (*)
		
		 Finame (*)
		
		 Finame 2008 (*)
		
		 Automático (*)
		
Eletrobrás - Luz para Todos
		
Finep 			
									
Total					
									
									

38.780
139.909
43.787
2.446
3.444
2.114
66.502
9.217
_________
306.199
_________
_________

196
622
126
39
57
36
30
_________
1.106
_________
_________

38.976
140.531
43.913
2.485
3.501
2.150
66.502
9.247
_________
307.305
_________
_________

64.478
107.703
2.524
46.476
3.411
_________
224.592
_________
_________

285
425
27
17
_________
754
_________
_________

64.763
108.128
2.551
46.476
3.428
_________
225.346
_________
_________

Circulante			
Não circulante			
									
									

64.219
241.980
_________
_________

1.106
__________________

65.325
241.980
_________
_________

47.345
177.247
_________
_________

754
__________________

48.099
177.247
_________
_________

(*) Repasses efetuados por instituições financeiras, agentes do BNDES.
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Vencimentos do principal a longo prazo
_____________________________________________________
Ano		
31/12/2008
2010
58.995
2011		
53.048
2012
49.904
2013
26.665
2014		
18.118
Após 2014
35.250
			
_________
Total		
241.980
			
_________
			
_________
Os encargos, garantias e condições gerais dos empréstimos e financiamentos são demonstrados a seguir:
		
Tipo
Garantias
BNDES
Finem II

Condições
gerais

Vinculação das receitas
TJLP +
provenientes de venda
6,00% a.a.
de energia		

Pagamento
de encargos

Pagamento
de principal

Vencimento
inicial

Vencimento
final

Trimestral durante
a carência e mensal
após esse período

Mensal

17/07/2006

15/06/2010

Finem III

Vinculação das receitas
TJLP +
Trimestral durante
provenientes de venda
4,65% a.a.
a carência e mensal
Mensal
15/04/2008
de energia		
após esse período
			
Finem IV
Subcrédito A a D (*)
Vinculação das receitas
TJLP +
Trimestral durante
provenientes de venda
2,45% a.a.
a carência e mensal
Mensal
15/07/2011
de energia		
após esse período
			
Subcrédito E (*)
Vinculação das receitas
TJLP +
Trimestral durante
provenientes de venda
1,55% a.a.
a carência e mensal
Mensal
15/09/2010
de energia		
após esse período
			
Finame
Propriedade fiduciária
TJLP +
Trimestral durante
dos bens financiados
2,80% a.a.
a carência e mensal
Mensal
31/07/2008
			
após esse período			
				
Finame 2008
Propriedade fiduciária
TJLP +
Trimestral durante
dos bens financiados
2,79% a.a.
a carência e mensal
Mensal
15/08/2009
			
após esse período
			
Automático
Propriedade fiduciária
TJLP +
Trimestral durante
dos bens financiados e
2,7% a.a.
a carência e mensal
Mensal
15/05/2009
nota promissória		
após esse período
Eletrobrás
Luz para Todos (**)
Carta de Fiança
RGR + 5,0% a.a. (***)
Mensal
Mensal
30/11/2006 a
					
30/11/2010
Finep
Carta de Fiança
TJLP + 0,94% a.a.
Mensal durante
			
a carência
Mensal
15/01/2008

15/09/2013

15/12/2015

15/09/2014

30/06/2012 a
31/07/2012

15/07/2013

15/07/2013

30/10/2016 a
30/11/2020
15/10/2014

(*) O Finem IV está relacionado ao programa de investimentos para o período de julho 2008 à dezembro 2010, estando sujeitos a prazos e taxas especificos de acordo com a natureza
dos referidos investimentos.
(**) O projeto Luz para Todos está relacionado a sete contratos de financiamento.
(***) Reserva global de reversão - RGR é indexada à variação da UFIR, que tem se mantido constante.
Condições Restritivas Financeiras (covenants): O contrato de financiamento do BNDES “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. Todas as condições restritivas foram atendidas pela Sociedade.
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20. Debêntures

					
2ª Emissão - 01/09/2005
1ª Série
2ª Série
					
Total
					
					

31/12/2008
____________________________________
Principal
Encargos
Total

31/12/2007
____________________________________
Principal
Encargos
Total

375.000
87.210
_________
462.210
_________
_________

105.811
4.340
_________
110.151
_________
_________

480.811
91.550
_________
572.361
_________
_________

375.000
87.210
_________
462.210
_________
_________

61.301
3.439
_________
64.740
_________
_________

436.301
90.649
_________
526.950
_________
_________

Circulante		
Não circulante		
					
					

154.070
308.140
_________
_________

49.685
60.466
_________
_________

203.755
368.606
_________
_________

462.210
_________
_________

18.618
46.122
_________
_________

18.618
508.332
_________
_________

A Sociedade efetuou, em 19 de setembro e 20 de dezembro de 2007,
o resgate antecipado do total da 3ª série e o resgate antecipado parcial da 2ª
série (10.029 debêntures), respectivamente, das debêntures em circulação
referentes à sua segunda emissão pública.
Os resgates foram calculados com base no valor nominal, acrescido de sua
remuneração e prêmio, na forma estabelecida na escritura de emissão e no
aditamento da escritura de emissão, aprovado na Reunião do Conselho
de Administração de 9 de novembro de 2007 e na Assembléia Geral de
Debenturistas de 4 de dezembro de 2007. A Sociedade cancelou as debêntures
resgatadas da 2ª e 3ª séries.

Em setembro de 2008 a Sociedade efetuou a reclassificação de 33,33% das
duas séries vigentes do não circulante para o circulante, referente a amortização
do principal que ocorrerá em 1º de setembro de 2009.
Características gerais da segunda 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 original: R$ 750 milhões
Valor Nominal: R$ 10.000,00 por debênture

As características das duas séries vigentes são:
Séries		
1ª Série
_________		
2ª
Série
_________		

Qtde.
37.500
_________
8.721
_________

Remuneração
IGP-M + 11,80% a.a.
_________________
CDI + 1,65% a.a.
_________________

Pagamento dos juros
anual a partir de 1º de setembro de 2006
_____________________________
semestral a partir de 1º março de 2006
_____________________________

A amortização do principal, acrescido da respectiva remuneração, das duas séries vigentes ocorrerão em 3 parcelas: 33,33% em 1º de setembro de 2009, 33,33% em 1º de setembro
de 2010 e 33,34% em 1º de setembro de 2011.
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 segunda emissão de debêntures contém cláusulas restritivas que implicam em 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. A Sociedade vem cumprindo todas as condições restritivas.
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.
21. Arrendamento Mercantil
De acordo com o Pronunciamento CPC 06 - Operações de Arrendamento
Mercantil, aprovado pela Deliberação CVM nº 554/08, a Sociedade efetuou
a capitalização dos bens vinculados aos contratos de arrendamento mercantil
que foram considerados como financeiros em virtude da transferência de riscos
e benefícios sobre os referidos bens para a Sociedade. Os contratos relativos a
imóveis apresentam cláusulas de renovação e de reajuste conforme inflação do
período. Cláusulas restritivas e pagamentos contingenciais não foram previstos
em qualquer dos contratos existentes.
O saldo a pagar, apurado com base no valor presente calculado com taxas que
variam entre 12 e 18% a.a., dos pagamentos futuros, por categoria de ativo é
como segue:

			
Arrendamento mercantil financeiro a pagar
Veículos
Imóveis
Equipamentos de informática
			
Total
			
			
Circulante
Não
circulante
			
			

31/12/2008

31/12/2007

11.829
3.976
14.223
_________
30.028
_________
_________
7.744
22.284
_________
_________

7.821
4.876
549
_________
13.246
_________
_________
2.956
10.290
_________
_________

Os pagamentos futuros relativos aos contratos acima são apresentados a seguir
de acordo com seu vencimento:
				
Vencimentos dos pagamentos futuros de longo prazo
2010			
8.806
2011 		
4.998
2012			
3.274
Após 2012		 _________
5.206
				
Total			
22.284
				
_________
				 _________
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Arrendamento mercantil operacional
Conforme orientação do Pronunciamento CPC 06, a Sociedade efetuou uma análise dos contratos classificados como arrendamento mercantil operacional, dentre eles, os contratos de
aluguel de equipamentos, veículos, imóveis e outros que estavam em vigência nos exercícios de 2007 e 2008.
Abaixo estão demonstrados os valores dos contratos mais relevantes contabilizados como despesas nos exercícios de 2007 e 2008, bem como os pagamentos futuros que a Sociedade
fará com base nesses contratos.
Despesas reconhecidas no período		
Locação de infra-estrutura de pontos de atendimentto (Callcenter)
Locação de veículos		
Locação de computadores		
Locação de impressoras		
Locação de outros equipamentos de informática
Serviços de impressão de fatura de energia		
		
Total		
		

31/12/2008
2.055
172
1.655
758
312
1.886
_______
6.838
_______
_______

31/12/2007
1.054
194
1.900
937
453
_______
4.538
_______
_______

Vencimentos dos pagamentos futuros
2009
2010
2011
2012
Total

7.659
5.338
1.932
161
_______
15.090
_______

22. Fornecedores e Supridores de Energia Elétrica
		 		
Moeda nacional		
				
Supridores de energia elétrica
Encargos de serviço de sistema - ESS
Fornecedores de materiais e serviços
Moeda
estrangeira		
				
Supridores de energia elétrica - Itaipu
Variação cambial - Itaipu
				
Total		
				
				

31/12/2008

31/12/2007

182.709
__________
126.311
3.525
52.873
57.147
__________
57.108
39
__________
239.856
__________
__________

181.333
__________
135.112
500
45.721
36.170
__________
36.210
(40)
__________
217.503
__________
__________

31/12/2008

31/12/2007

257
14.821
3.220
79.419
14.329
52
__________
112.098
__________
__________

13.548
2.941
66.979
2.712
18
__________
86.198
__________
__________

31/12/2008

31/12/2007

1.665
13.657
9.149
258
__________
24.729
__________
__________

1.520
7.767
9.055
275
__________
18.617
__________
__________

31/12/2008

31/12/2007

168.058
55.120
__________
223.178
__________
__________

139.169
4.494
__________
143.663
__________
__________

23. Tributos a Recolher
		 		
Imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido
Contribuição para o financiamento da seguridade social - COFINS
Programa de integração social - PIS
Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços - ICMS
Impostos retidos na fonte
Imposto sobre serviço - ISS
				
Total			
				
				
24. Encargos do Consumidor
		 		
Quota para a reserva global de reversão - RGR
Quota para a conta de consumo de combustível - CCC
Quota para conta de desenvolvimento energético - CDE
Encargos de capacidade emergencial - ECE
				
Total			
				
				
25. Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio a Pagar
		 		
Dividendos a pagar		
Juros
sobre capital próprio a pagar
				
Total			
				
				

O valor referente a juros sobre capital próprio a pagar está líquido de imposto de renda retido na fonte.
Existem valores de dividendos e juros sobre capital próprio declarados e a pagar para acionistas minoritários que ainda não se apresentaram com seus dados cadastrais atualizados.
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26. Obrigações do Programa de Eficiência Energética
O contrato de concessão estabelece a obrigação da Elektro em aplicar anualmente o montante de 1% da receita operacional líquida da Sociedade em ações que tenham como objetivo o
combate ao desperdício de energia elétrica e o desenvolvimento tecnológico do setor elétrico. Esse montante é destinado aos Programas de Eficientização e Pesquisa e Desenvolvimento e
valores a serem recolhidos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e ao Ministério de Minas e Energia (MME). A participação de cada um dos programas
é definida pela Lei nº 11.465 de 28 de março de 2007.
A movimentação das obrigações da Sociedade com estes programas por ciclo de realização e de acordo com a distribuição do recurso é como segue:
				
Ciclo de realização

Período de
faturamento

2004/2005
out/03 a set/04
2005/2006
out/04 a set/05
2006/2007
out/05 a set/06
2007/2008
out/06 a set/07
2008/2009
out/07 a set/08
2009/2010
out/08 a set/09
					
Total			
					
					
				
Distribuição do recurso

Percentual de
distribuição

Pesquisa de eficiência energética
Pesquisa e desenvolvimento
FNDCT		
MME		
					
Total			
					
					
Circulante		
Não circulante		
					
					

0,50%
0,20%
0,20%
0,10%

31/12/2007

Ingresso

Atualização

Realização

31/12/2008

8.643
5.302
850
23.740
6.177
__________44.712
__________
__________

19.965
6.091
__________
26.056
__________
__________

868
533
85
2.385
475
146
__________
4.492
__________
__________

(5.784)
(3.548)
(569)
(15.887)
__________(25.788)
__________
__________

3.727
2.287
367
10.238
26.617
6.237
__________
49.472
__________
__________

31/12/2007

Ingresso

Atualização

Realização

31/12/2008

16.872
17.053
7.460
3.327
__________
44.712
__________
__________
36.840
7.872
__________
__________

13.028
5.211
5.211
2.606
__________
26.056
__________
__________
20.845
5.211
__________
__________

2.260
2.232
__________4.492
__________
__________
3.174
1.318
__________
__________

(13.252)
(4.234)
(5.283)
(3.019)
__________
(25.788)
__________
__________
(25.788)
__________
__________-

18.908
20.262
7.388
2.914
__________
49.472
__________
__________
35.071
14.401
__________
__________

A atualização das parcelas referentes aos Programas de Eficientização e Pesquisa
e Desenvolvimento é efetuada pela taxa de juros 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.

27. Provisões e Contingências Passivas
27.1. Provisão para Ações Judiciais Líquidas
Todas as demandas de natureza judicial são acompanhadas continuamente
pelos assessores jurídicos da Sociedade que, de acordo com critérios
previamente definidos pela Administração, classificam as contingências de
forma individual, que resulta no provisionamento dos objetos considerados
como perda provável.

Por meio da Resolução Normativa nº 233, de 24 de outubro de 2006, com
validade a partir de 1º de janeiro de 2007, a ANEEL estabeleceu novos critérios
para cálculo, aplicação e recolhimento dos recursos do programa de eficiência
energética. Dentre esses novos critérios, foram definidos os itens que compõem
a base de cálculo das obrigações, ou seja, a receita operacional líquida e o
cronograma de recolhimento ao FNDCT e ao MME.

As provisões registradas, deduzidas dos depósitos judiciais correspondentes,
refletem as perdas consideradas prováveis com tais demandas, e apresentam os
seguintes saldos e movimentações:			

A realização das obrigações com o programa de eficiência energética e pesquisa
e desenvolvimento através da aquisição de ativos imobilizados tem como
contrapartida o saldo de obrigações especiais (vide nota 17.1).
Ingresso e
atualização

Reversão

Liquidação

31/12/2008

11.322
7.169
6.312
3.833

9.276
1.884
2.140
1.477

(5.401)
(1.090)
(5.087)
(754)

(2.737)
(407)
(2.165)
(103)

12.460
7.556
1.200
4.453

73.648
14.241
4.616
__________
121.141
(37.952)
__________
83.189
__________
__________

4.474
844
1.434
__________
21.529
(5.521)
__________
16.008
__________
__________

(383)
__________
(12.715)
630
__________
(12.085)
__________
__________

__________(5.412)
__________(5.412)
__________
__________

78.122
15.085
5.667
__________
124.543
(42.842)
__________
81.701
__________
__________

			 			
					
31/12/2007
Cíveis e ambientais		
Trabalhistas
Regulatórias
Desapropriações e servidões
Tributárias:
COFINS
PIS			
Outras
					
Total das provisões		
(–)
Depósitos judiciais		
					
Total
das provisões líquidas		
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A descrição da natureza das principais contingências provisionadas é como segue:
Cíveis, ambientais, trabalhistas e regulatórias
Provisões para fazer frente, principalmente, à cobertura de ações
indenizatórias cíveis envolvendo objetos de naturezas diversas;
causas trabalhistas envolvendo ações movidas por ex-empregados
da Elektro ou de suas contratadas, referentes a diferenças
salariais, horas extras e outros; e regulatórias, que estão diretamente
relacionadas com a ANEEL.
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 2008, totaliza
R$ 39.194 (R$ 36.529 em 31 de dezembro de 2007).
27.2. Contingências Passivas com Avaliação de Risco Possível
A Sociedade discute questões de diversas naturezas que, com base na avaliação
dos assessores jurídicos seguindo critérios definidos pela Administração, são
consideradas de risco de perda possível e que, portanto, não são provisionadas.
Os valores estimados dessas contingências é de R$ 62.747 para assuntos
previdenciários, R$ 23.124 para assuntos cíveis, R$ 15.243 para aspectos
trabalhistas e R$ 520.353 para questões tributárias.
Com relação aos assuntos previdenciários, 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.
Quanto às questões tributárias, a Sociedade recebeu Auto de Infração Estadual,
lavrado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, em 14 de
dezembro de 2007, referente a créditos de ICMS, cujo valor atualizado em 31
de dezembro de 2008 é de R$ 16.308 (R$ 15.273 em 31 de dezembro de
2007), supostamente tomados de forma indevida pela Sociedade.
A Elektro recebeu ainda dois Autos de Infração Federal, lavrados pela Delegacia
da Receita Federal, em 27 de dezembro de 2007, cujo valor total atualizado em

31 de dezembro de 2008 é de R$ 459.760 (R$ 426.049 em 31 de dezembro
de 2007), que se referem a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS supostamente devidos
em decorrência dos efeitos de reorganização societária e reestruturação de
dívidas da Sociedade. Com base na avaliação dos assessores jurídicos, o Auto
Federal é considerado de risco de perda entre possível e remota, visto ter sido
anulado em primeira instância administrativa em razão de impugnação realizada
pela Elektro, e o Estadual como de risco de perda possível e, portanto, ambos
não foram provisionados.
28. 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 subsequentes. Os procedimentos contábeis
e os critérios de compensação nas tarifas de fornecimento foram definidos pela
ANEEL na Resolução nº 514, de 16 de setembro de 2002.
Através da Resolução Homologatória nº 535, de 21 de agosto de 2007,
a ANEEL aprovou o montante de R$ 48.083, que foi registrado no passivo
circulante, e foi amortizado integralmente com base nos faturamentos entre 27
de agosto de 2007 e 26 de agosto de 2008. O saldo do passivo circulante de
R$ 944 refere-se a diferenças do valor homologado a serem amortizadas no
ciclo tarifário atual.
Através da Resolução Normativa nº 325, de 22 de julho de 2008, a ANEEL
alterou a Resolução nº 514, de 16 de setembro de 2002, de forma a prever
que os ganhos de receita das concessionárias decorrentes da alteração dos
critérios de classificação dos consumidores baixa renda, não serão objeto de
contabilização como passivo por parte das concessionárias que passaram pelo
2º ciclo de revisão tarifária, pois esses ganhos já foram capturados pela
metodologia de cálculo da revisão tarifária periódica. Desta forma, do montante
de R$ 54.637 em 31 de dezembro de 2007 registrado no passivo não
circulante, os valores referentes ao período de agosto a dezembro de 2007
no total de R$ 17.649, foram revertidos para o resultado do exercício em julho
de 2008. O saldo de R$ 41.890 que permanece registrado no passivo não
circulante se encontra pendente de homologação pela ANEEL.
A partir do reajuste tarifário de agosto de 2008, efetivado pela Resolução
Homologatória nº 701/08, a ANEEL retirou o subsídio baixa renda da estrutura
tarifária e passou a considerá-lo como componente financeiro. Dessa forma,
a Elektro irá apurar o subsídio efetivamente dado aos consumidores baixa
renda a cada faturamento, e irá compensar com o componente financeiro
incluso na tarifa. Se houver diferenças, estas serão compensadas no próximo
reajuste tarifário.

29. Patrimônio Líquido
29.1. Capital social
O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2008, no montante de R$ 952.492, tem a seguinte composição acionária:
Acionista			

Ordinárias

Preferenciais

Total

AEI Investimentos Energéticos Ltda.			
EPC - Empresa Paranaense Comercializadora Ltda.		
ETB - Energia Total do Brasil Ltda. 		
AEI Brazil Finance Ltd.
		
Demais acionistas
		
			
Total
		
			
			

6.579.221
59.310.480
25.964.606
26.665
___________
91.880.972
___________
___________

34.535.214
66.744.382
598.697
___________
101.878.293
___________
___________

6.579.221
59.310.480
60.499.820
66.744.382
625.362
___________
193.759.265
___________
___________

A AEI (nova razão social da Ashmore Energy International) é a controladora indireta da Sociedade, com 99,68% de participação no capital total.
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29.2. Grupamento de Ações
Em Assembléia Geral de Acionistas, realizada em 31 de março de 2008, foi
aprovado grupamento de ações da Elektro na proporção de 2.000 ações
existentes para uma nova ação.
Seguindo uma tendência do mercado, o grupamento de ações visa possibilitar
que ações sejam negociadas de forma unitária e o processo não implica em
alteração do valor do capital social da Companhia, que fica representado da
seguinte forma: 193.759.265 ações, sendo 91.880.972 ações ordinárias e
101.878.293 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.
Em 05 de maio de 2008 foi concluído o processo de grupamento de ações
e a apuração das frações resultou em 518 ações preferenciais e 90 ações
ordinárias, que foram integralmente vendidas em leilões de sobras de ações
realizados na BM&F Bovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(Bovespa) em julho de 2008.
29.3. Reservas de Capital
O valor registrado de R$ 50.539 tem a seguinte composição: (i) capitalização
efetuada em julho de 2005 do valor do saldo de contas a pagar a acionistas,
referente à operação de resgate de ações realizada pela Sociedade em
2005 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 15).
29.4. Reserva Legal
É constituída pela destinação de 5% do valor dos lucros líquidos dos exercícios,
conforme o artigo 193 da Lei nº 6.404/76.
No cálculo da reserva legal em 31 de dezembro de 2008, foi considerado o
lucro líquido do exercício somado o prejuízo acumulado do ano anterior gerado
em virtude dos ajustes da Lei nº 11.638/07.
29.5. Distribuição de Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio
O Estatuto Social da Elektro e a Lei nº 6.404/76 prevêem a possibilidade de
distribuição de dividendos intermediários ou intercalares, com base em lucros
apurados em balanços semestrais ou períodos menores, respectivamente,
observando-se as disposições legais.

Em reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de agosto de
2008, foi aprovada a distribuição de dividendos intermediários no montante
de R$ 135.392, com base no lucro líquido do primeiro semestre de
2008. Os referidos dividendos intermediários foram registrados no passivo
circulante no trimestre findo em 30 de junho de 2008. O pagamento dos
dividendos intermediários foi efetuado em duas parcelas, nas seguintes
datas e valores: R$ 115.325 em 26 de agosto de 2008 e R$ 20.067 em
22 de outubro de 2008.
Ações		
________________________
Tipo
Quantidade
Preferenciais
101.878.293
Ordinárias
91.880.972
__________
Total
193.759.265
__________
__________

Dividendos Intermediários
______________________
R$
R$ por ação
74.396 0,730247089
60.996 0,663860990
__________
135.392
__________
__________

Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de novembro de
2008, foi aprovada a distribuição e pagamento de juros sobre capital próprio, de
acordo com a Lei nº 9.249/95 e Deliberação CVM nº 207/96, no montante de
R$ 67.714 pagos em 28 de janeiro de 2009.
Ações		
________________________
Tipo
Quantidade

JSCP
______________________
R$
R$ por ação

Preferenciais
Ordinárias
Total

37.208 0,365220708
30.506 0,332018826
__________
67.714
__________
__________

101.878.293
91.880.972
__________
193.759.265
__________
__________

Ao final do exercício de 2008, conforme demonstrado abaixo, a Administração
da Sociedade propôs a distribuição de dividendos no montante de R$ 168.054
com base no lucro líquido de 31 de dezembro de 2008, após constituição
da reserva legal e deduzidos os dividendos intermediários e juros sobre capital
próprio. Esta proposta será submetida à aprovação da Assembléia Geral dos
Acionistas que será convocada para aprovar as demonstrações financeiras de
31 de dezembro de 2008.
Ações		
________________________
Tipo
Quantidade
Preferenciais
101.878.293
Ordinárias
91.880.972
__________
Total
193.759.265
__________
__________

Dividendos Propostos
______________________
R$
R$ por ação
92.344 0,906404219
75.710 0,824003835
__________
168.054
__________
__________

Conforme seu Estatuto Social, as ações ordinárias e preferenciais, sem valor
nominal, têm direitos a dividendos mínimos obrigatórios de 25% do lucro líquido
ajustado, nos termos 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, conforme artigo 5º do Estatuto Social da Sociedade.
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30. Receitas Operacionais Líquidas
		
31/12/2008		
31/12/2007
_____________________________________
_____________________________________
					
Nº de (*)			
Nº de (*)
					
consumidores
MWh (*)
R$
consumidores
MWh (*)
R$
Receitas operacionais		
					
Fornecimento para consumidores
					
Residencial
Industrial 		
Comercial 		
Rural 		
Poder público 		
		 Iluminação pública
		 Serviço público
Outras receitas
					
CCEE			
Receita do reposicionamento tarifário (vide nota 14)
Receita de uso do sistema de distribuição		
Outras receitas		
Deduções às receitas operacionais  		
						
Quota para a reserva global de reversão - RGR 	
Quota para a conta de consumo de
combustível - CCC 		
Quota para a conta de desenvolvimento
energético - CDE 		
ICMS sobre fornecimento		
Recomposição de PIS e COFINS		
COFINS		
PIS			
Programa de P&D e eficiência energética		
Outros
			
						
Total
		
					
					

2.067.151
__________
2.067.151
__________
1.763.950
22.112
139.733
120.128
15.706
2.847
2.675
____________________-

10.875.942
3.719.874
2.004.893
__________
__________
__________
10.844.888
3.404.837
2.004.893
__________
__________
__________
3.346.662
1.337.752
1.712.012
4.052.253
1.076.460
21.833
1.580.340
555.913
133.693
807.284
158.079
117.314
229.411
77.256
15.019
428.920
89.109
2.463
400.018
110.268
2.559
31.054
315.037
__________
__________
__________31.054
12.810 	 - 	
252.407
- 	  49.820
(1.207.397)
____________________
__________(20.097)
-

__________2.067.151
__________
__________

-

10.093.479
__________
9.970.626
__________
3.183.538
3.463.548
1.490.276
809.283
262.473
394.739
366.769
122.853
__________
122.853
__________-

3.582.762
__________
3.327.919
__________
1.371.474
912.710
575.657
175.087
104.733
92.347
95.911
254.843
__________
13.497
(93.353)
300.400
34.299
(1.326.689)
__________
(19.428)

(73.865)

-

-

(140.269)

(115.295)
-	  (619.653)
-	  (8.022)
(282.710)
-	  (61.378)
-	  (26.056)
(321)
__________-	 
__________
10.875.942
2.512.477
__________
__________
__________
__________

__________2.004.893
__________
__________

__________10.093.479
__________
__________

(117.482)
(659.452)
(16.605)
(287.300)
(62.374)
(23.269)
(510)
__________
2.256.073
__________
__________

(*) Informações não examinadas pelos auditores independentes.
A variação na receita operacional da Sociedade tem como principal motivo o reajuste tarifário ocorrido em agosto de 2008 (vide nota 4.2), além das variações ocorridas no número de
consumidores e volume de energia elétrica vendida.
31. Energia Comprada para Revenda
			
			
		
Supridores de energia
		
Itaipu Binacional (**)
Contratos bilaterais
Contrato de compra de energia no ambiente regulado - CCEAR
PROINFA
Uso do transporte de energia
Outros custos de energia
		
ONS - Uso da rede básica
CTEEP - Encargos de conexão
Encargos de serviços do sistema - ESS
Constituição de CVA
		Amortização de CVA
		
		Total
(*) Informações não examinadas pelos auditores independentes.
(**) Contrato de repasse de energia e tarifa de transporte.

31/12/2008		
_________________________
MWh (*)
R$
12.369.086
1.043.272
__________
__________
3.172.172
296.267
318.215
43.620
8.686.507
641.583
192.192
33.349
28.453
418.206
____________________
378.158
30.374
50.601
(57.320)
16.393
____________________
12.369.086
1.461.478
__________
__________
__________
__________

31/12/2007
_________________________
MWh (*)
R$
11.545.131
893.537
__________
__________
3.148.267
293.703
263.607
33.516
8.016.861
541.731
116.396
23.657
930
288.039
____________________
296.954
23.546
1.483
(38.449)
4.505
____________________
11.545.131
1.181.576
__________
__________
__________
__________
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32. Gastos com Pessoal
		
Remunerações
Encargos sociais
Auxílio-alimentação
Assistência médica e outros benefícios
Indenizações trabalhistas
Previdência privada
Outros
(–)
		 Transferências para imobilização em curso
Total
		
		
Custo da operação
Despesas com vendas
Despesas
gerais administrativas
		
Total
		
		

31/12/2008
124.479
43.406
11.524
9.562
8.002
5.514
16.869
(42.426)
_________
176.930
_________
_________
135.884
4.395
36.651
_________
176.930
_________
_________

31/12/2007
123.902
44.303
10.964
7.558
6.959
4.844
16.698
(42.490)
_________
172.738
_________
_________
129.277
3.377
40.084
_________
172.738
_________
_________

33. Gastos com Materiais
				
		
31/12/2008
31/12/2007
Materiais e equipamentos
141.980
149.158
(–) Transferências para imobilização em curso
(115.281)
(123.815)
		
_________
_________
Total
26.699
25.343
		
_________
_________
		
_________
_________
Custo da operação
24.955
23.659
Despesas com vendas
80
120
Despesas gerais administrativas
1.664
1.564
		
_________
_________
Total
26.699
25.343
		
_________
_________
		
_________
_________
34. Gastos com Serviços de Terceiros
		
Serviços no sistema elétrico
Serviços de manutenção e conservação
Serviços de leitura e entrega de contas
Serviços administrativos
Outros serviços
(–)
		 Transferências para imobilização em curso
Total
		
		
Custo da operação
Despesas com vendas
Despesas gerais administrativas
		
Total
		
		

31/12/2008
131.975
29.647
21.028
18.994
31.160
(125.174)
_________
107.630
_________
_________
71.819
10.583
25.228
_________
107.630
_________
_________

31/12/2007
114.101
46.191
20.414
15.331
23.824
(120.687)
_________
99.174
_________
_________
66.735
9.592
22.847
_________
99.174
_________
_________

31/12/2008
15.908
8.307
1.397
3.724
18.488
4.087
8.323
5.150
18.734
10.007
940
18.522
14.310
(5.606)
_________
122.291
_________
_________
52.086
70.205
_________
122.291
_________
_________

31/12/2007
15.530
8.298
1.826
7.351
12.100
2.346
6.451
9.155
16.395
7.644
(36.101)
12.285
26.256
(9.168)
_________
80.368
_________
_________
19.044
61.324
_________
80.368
_________
_________

35. Outras Despesas Operacionais Líquidas
		
Despesas com arrecadação bancária
Taxa de fiscalização ANEEL
Seguros
Aluguéis
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Taxas e contribuições
Despesas com viagens
Propaganda e publicidade
Telefonia e telecomunicações
Software
Provisões cíveis, trabalhistas e outras
Perda na desativação e alienação de bens (líquidas)
Outras
(–) Transferências para imobilização em curso
		
Total
		
		
Custo da operação
Outras despesas operacionais
		
Total
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36. Resultado Financeiro
				

31/12/2008

31/12/2007

Receitas
financeiras
				
Aplicações financeiras
Encargos sobre conta de energia elétrica em atraso
Outras receitas financeiras
Despesas
financeiras
				
CPMF
Juros sobre empréstimos com terceiros
Juros sobre debêntures
Juros sobre empréstimos com pessoas ligadas
Outras despesas financeiras
Variação cambial e monetária, líquidas
				
Receitas de variação monetária
				
		Recuperação das perdas de receita e energia livre
		Conta de compensação de variações de itens da parcela A - CVA
		Outras
Receitas de variação cambial
				
		Energia comprada
		Outras
Despesas de variação monetária
				
		Principal - terceiros
		Principal - pessoas ligadas
		Energia livre
		Eficiência energética
		Debêntures
		Outras
Despesas de variação cambial
				
		Energia comprada
		Outras
Juros sobre Capital Próprio
				
Total
				
				

66.841
_________
25.695
34.491
6.655
(110.973)
_________
(312)
(32.710)
(64.710)
(13.241)
(28.386)
_________
30.412
_________
10.986
4.725
14.701
5.160
_________
5.077
83
(58.763)
_________
(3.301)
(6.680)
(4.492)
(38.939)
(5.351)
(5.195)
_________
(5.077)
(118)
(67.714)
_________
(140.232)
_________
_________

103.117
_________
58.040
39.958
5.119
(152.860)
_________
(19.601)
(19.499)
(95.629)
(4.241)
(13.890)
(30.180)
_________
17.028
_________
7.650
9.378
9.550
_________
9.543
7
(47.213)
_________
(509)
(2.853)
(1.866)
(4.267)
(29.964)
(7.754)
(9.545)
_________
(9.543)
(2)
(67.585)
_________
(147.508)
_________
_________

A variação na conta de receitas sobre aplicações financeiras deve-se a redução do saldo médio de caixa disponível ao longo de 2008.
A variação na conta de juros sobre debêntures deve-se a redução da dívida devido ao resgate antecipado realizado em 2007 (vide nota 20).
A variação na conta de despesas de variação monetária sobre debêntures está associada à 1ª série de debêntures, indexada ao IGP-M, cuja variação no exercício de 2008 (9,81%) foi
superior a 2007 (7,75%).
37. Imposto de Renda e Contribuição Social
Reconciliação do imposto de renda e contribuição social no resultado do período:
			
		
		

31/12/2008		
_______________________
Imposto
Contribuição
de Renda
Social

31/12/2007
_______________________
Imposto
Contribuição
de Renda
Social

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Alíquota
nominal dos tributos
		
Encargo do imposto, calculado à alíquota nominal
Efeito das (adições) exclusões no cálculo do tributo
		Permanentes
Imposto
de renda e contribuição social no resultado
		
		
Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto
de renda e contribuição social diferidos
		
Total
		
		

489.820
25%
_________
(122.431)

489.820
9%
_________
(44.084)

554.489
25%
_________
(138.598)

554.489
9%
_________
(49.904)

(69)
_________
(122.500)
_________
_________
(74.867)
(47.633)
_________
(122.500)
_________
_________

837
_________
(43.247)
_________
_________
(25.754)
(17.493)
_________
(43.247)
_________
_________

24.753
_________
(113.845)
_________
_________
(79.288)
(34.557)
_________
(113.845)
_________
_________

8.505
_________
(41.399)
_________
_________
(30.641)
(10.758)
_________
(41.399)
_________
_________
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38. Partes Relacionadas
As transações e saldos com partes relacionadas estão demonstradas a seguir:
			
			
Elektro Comercializadora de Energia Ltda.
(a)
Elektro Geração S.A.
(a)
AEI América do Sul Holding Ltda.
(a)
ETB Energia Total do Brasil Ltda.
(b)
			
Total		
			
			
(a) Os saldos são referentes a serviços de compartilhamento administrativo e
aluguel de salas para as empresas do grupo.
(b) O valor de R$ 7.094 no resultado de 2007 é referente a despesas de juros e
variação monetária sobre empréstimos com a empresa ETB, que foi quitado
em dezembro de 2007.
De acordo com a instrução de divulgação do Pronunciamento CPC
05 - Divulgação sobre partes relacionadas, aprovado pela Deliberação
CVM nº 560/08, a remuneração total da Administração da Sociedade no
exercício de 2008 foi de R$ 8.117 (R$ 12.571 em 2007), sendo que esse
valor está relacionado a remunerações fixa e variável de R$ 5.416 (R$ 7.567
em 2007), encargos sociais e benefícios, inclusive pós-emprego, no valor de R$
1.554 (R$ 2.525 em 2007) e indenizações de R$ 1.147 (R$ 2.479 em 2007).

31/12/2008		
______________________
Ativo
Resultado
18
48
_________66
_________
_________

227
642
_________869
_________
_________

31/12/2007
_______________________
Ativo
Resultado
17
86
_________103
_________
_________

213
15
557
(7.094)
_________
(6.309)
_________
_________

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%.

No exercício de 2008, a Sociedade efetuou contribuições aos planos de benefícios comentados acima no montante de R$ 2.457 (R$ 2.259 no exercício de 2007).
A seguir são demonstrados os principais resultados apurados em 31 de dezembro de 2008, compreendendo projeções para o ano de 2009:
Conciliação dos ativos e passivos
Valor presente das obrigações atuariais
Valor justo dos ativos do plano
		
Ativo líquido
Ganhos atuariais não reconhecidos
		
Passivo atuarial líquido provisionado no passivo não circulante

31/12/2008
518.954
(681.732)
___________
(162.778)
(186.274)
___________
23.496

31/12/2007
543.088
(575.641)
___________
(32.553)
(64.399)
___________
31.846

Apuração de (ganhos) perdas do plano
Ganho ao início do ano
Amortização no ano
(Ganho) perda nas obrigações atuariais
Ganho nos ativos do plano
(Ganho)
perda na constituição do empregado
		
Ganho no final do ano
Intervalo não sujeito a amortização
Parcela
sujeita a amortização
		
		

31/12/2008
(64.399)
354
(59.752)
(63.032)
555
___________
(186.274)
(68.173)
(118.099)
___________
___________

31/12/2007
(21.456)
14.953
(57.896)
___________(64.399)
(57.564)
(6.835)
___________
___________

Despesas (receitas) reconhecidas na demonstração de resultados
Custo do serviço corrente (com juros)
Contribuições dos participantes
Juros sobre as obrigações atuariais
Rendimento dos ativos
Ganhos atuariais não reconhecidos
		
Despesa (receita) a ser apropriada pelo empregador segundo CVM-371
Contribuições do empregador
Amortização do contrato de dívida da patrocinadora
		
Receita efetivamente apropriada pelo empregador
		
Total
		
		 da receita reconhecida

31/12/2008
6.318
(2.744)
54.498
(64.008)
(354)
___________
(6.290)
(2.049)
___________(2.049)
___________
(8.339)
___________
___________

31/12/2007
5.233
(2.864)
54.088
(57.829)
___________(1.372)
(1.897)
(854)
___________
(2.751)
___________
(4.123)
___________
___________

Demonstrações Financeiras 2008

|

129

10 ANOS

Efeitos a reconhecer na demonstração de resultados
Custo do serviço corrente (com juros)
Contribuições esperadas de participantes
Juros sobre as obrigações atuariais
Rendimento esperado dos ativos
Custos de amortizações de ganhos atuariais não reconhecidos
		
Total de receita a reconhecer
		
		
Premissas econômico-financeiras e demográficas
Taxa de desconto nominal para obrigação atuarial
Taxa de rendimento nominal esperada sobre ativos do plano
Índice estimado de aumento nominal dos salários
Índice estimado de aumento nominal dos benefícios
Taxa estimada de inflação no longo prazo
Taxa de desconto real para obrigação atuarial
Taxa de rendimento real esperada sobre ativos do plano
Índice estimado de aumento real dos salários
Tábua biométrica de mortalidade geral
Tábua biométrica de entrada em invalidez
Taxa bruta de rotatividade esperada
		
Probabilidade de ingresso em aposentadoria

2009
8.161
(2.197)
62.504
(89.084)
(8.201)
___________
(28.817)
___________
___________

2008
6.318
(2.744)
54.498
(64.008)
(354)
___________
(6.290)
___________
___________

2008
12,37%
13,29%
7,63%
4,50%
4,50%
7,53%
8,41%
3,00%
AT-83 segregada
por sexo
Light Média
EY_BR exp.
100% na
primeira eleg.

2007
10,24%
11,28%
7,12%
4,00%
4,00%
6,00%
7,00%
3,00%
AT-83 segregada
por sexo
Light Média
EY_BR exp.
100% na
primeira eleg.

40. 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
Riscos operacionais e multirrisco
Responsabilidade civil terceiros
Responsabilidade civil administradores

Importância segurada (em milhares)
R$ 451.200
US$ 25.000
US$ 15.000

A vigência das apólices compreende os seguintes períodos:
- Riscos operacionais e multirrisco e responsabilidade civil com terceiros: 25 de
agosto de 2008 a 25 de agosto de 2009;
- Responsabilidade civil administradores: 18 de agosto de 2008 a 25 de agosto
de 2009.
As apólices de Riscos operacionais e multirrisco possuem cobertura de danos
materiais aos ativos da Sociedade, exceto para as linhas de transmissão e
distribuição.
A apólice 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.
41. Instrumentos Financeiros e Gerenciamento de Riscos
Considerando os termos da Instrução CVM nº 235/95, Deliberação CVM nº
550/08 e Deliberação CVM nº 566/08 que aprovou o Pronunciamento CPC 14 Instrumentos Financeiros, a seguir encontram-se a descrição dos principais ativos
e passivos financeiros da Sociedade, e os critérios de avaliação e valorização dos
mesmos para fins de registro nas Demonstrações Financeiras:
Disponibilidades, caução de fundos e depósitos vinculados: Os títulos
vinculados a essas contas foram avaliados segundo as orientações do Pronunciamento
CPC 14, e todos foram classificados como “disponíveis para venda”, porém, como
os valores contábeis contemplam o custo acrescido dos rendimentos contratados
e auferidos até a data dos balanços e aproximam-se dos valores de mercado

(valor justo), não houve ajuste no patrimônio líquido decorrente dessa classificação.
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:
Recuperação das perdas de receita, Energia Livre, CVA, Recomposição de PIS e
COFINS, Devolução baixa renda - modicidade tarifária, Ativo e Passivo regulatório
transmissoras e TUSD-G. 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, conforme quadro abaixo, 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 à Eletrobrás, os valores de
mercado são considerados idênticos aos saldos contábeis, uma vez que
não existem instrumentos similares disponíveis, com vencimentos e taxas de
juros comparáveis. Para fins do Pronunciamento CPC 14, os empréstimos e
financiamentos foram classificados como “passivos financeiros não mensurados
ao valor justo”, pois o valor contábil é o que melhor representa a posição
patrimonial e financeira da Sociedade, portanto, o valor de mercado para esses
passivos é somente informativo.
Debêntures: Estão avaliadas e registradas segundo os termos da respectiva
escritura de emissão. O valor de mercado das debêntures, conforme quadro
abaixo, foi calculado com base no valor das mesmas no mercado secundário,
divulgado pela Andima na data do balanço e segundo metodologia de fluxo de
caixa descontado. As debêntures também foram classificadas como “passivos
financeiros não mensurados ao valor justo” e o valor de mercado demonstrado
é informativo.
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Seguem abaixo os valores contábeis e de mercado dos empréstimos e
financiamentos e debêntures, para os períodos findos em 31 de dezembro de
2008 e de 2007:
			
31/12/2008
			
_________________
		
Valor
Valor de
		
contábil
mercado
Empréstimos e
financiamentos
307.305
313.138
Debêntures
572.361 _______
577.187
		
_______
Total
879.666 _______
890.325
		
_______
_______
		
_______

31/12/2007
_________________
Valor
Valor de
contábil mercado
225.346
526.950
_______
752.296
_______
_______

226.275
563.873
_______
790.148
_______
_______

A estimativa de valor de mercado dos instrumentos financeiros da Sociedade
reflete as elevações da classificação de riscos, atribuídas pela Standard & Poor’s
em 20 de março de 2008. A Elektro teve seu rating corporativo elevado em
um nível, de brAA- para brAA, inclusive a segunda emissão de debêntures,
cujas características estão descritas na nota 20, também teve o rating elevado
pela Standard & Poor’s em um nível, de brAA 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 necessariamente os montantes
que seriam realizados no mercado corrente.
Política de utilização de instrumentos financeiros derivativos
Em observação à Deliberação CVM nº 550/2008, atualmente, a Elektro não
possui nenhum derivativo e não efetuou nenhuma operação com instrumentos
financeiros desse tipo, devido a sua política restritiva de utilização de derivativos.
De acordo com a política da Administração, que rege as operações financeiras
da Elektro, a utilização de derivativos tem como propósito, único e específico,
proteger a empresa de eventuais exposições em moedas ou taxas de juros.
À exceção da energia comprada de Itaipu, conforme detalhado abaixo, atualmente
não há nenhum risco cambial relevante nas operações da Elektro, e a Sociedade
mantém o equilíbrio das taxas de juros entre ativo (caixa) e passivo (dívida) de
forma natural, entendendo, portanto, não ser necessária, atualmente, a utilização
deste tipo de instrumento.
Com relação à dívida indexada a inflação (IGP-M) a Elektro considera possuir
hedge natural em virtude do mecanismo de reajuste tarifário.
Os principais indexadores dos ativos e passivos financeiros apresentaram as
seguintes variações acumuladas nos anos de 2008 e 2007:

Índices
Valorização (Desvalorização) do
Real frente ao Dólar
IGP-M
IGP-DI
TJLP
Selic
CDI
IPCA

Variação % acumulada nos períodos
____________________________
31/12/2008
31/12/2007
(31,94)
9,81
9,10
6,25
12,48
12,33
5,90
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17,15
7,75
7,89
6,37
11,88
11,82
4,46

no reajuste tarifário anual aplicável à Sociedade, conforme mecanismo da CVA
(vide nota 12).
A Sociedade não possui exposição cambial oriunda de dívidas em moeda
estrangeira ou qualquer outro instrumento financeiro.
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 por meio de: (i) programas
de renegociação dos débitos pendentes atrelados a garantias; (ii) corte do
fornecimento de energia elétrica, em conformidade com a regulamentação
vigente; (iii) contratação dos serviços de empresas especializadas na cobrança
de contas em atraso; e (iv) cobrança judicial.
Risco da Revisão e do Reajuste das Tarifas de Fornecimento
Com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro da concessão e
repassar aos consumidores os ganhos de eficiência, o contrato de concessão
estabelece a revisão periódica das tarifas de fornecimento, a cada quatro anos.
A nova tarifa será fixada tendo por base: (i) o total dos custos não gerenciáveis pela
Sociedade (Parcela A); (ii) a cobertura de custos eficientes definidos pelo regulador
com base em metodologia de “Empresa de Referência”; e (iii) a remuneração,
à taxa do WACC regulatório, dos investimentos prudentes realizados pela Sociedade
nos ativos a serviço da concessão. A primeira revisão periódica ocorreu em 27 de
agosto de 2003 e a segunda ocorreu em 27 de agosto de 2007.
Em 27 de agosto dos anos intrarrevisões, com o objetivo de restabelecer o poder
de compra da receita da concessionária, o contrato de concessão garante a
Sociedade o direito ao reajuste anual do valor das tarifas de fornecimento de energia
elétrica. O índice de reajuste será obtido pela variação dos custos da Parcela A,
e pela variação do IGP-M menos o Fator X para a diferença entre a receita
realizada nos últimos 12 meses, para fins tarifários e as despesas de Parcela
A no mesmo período, conforme fórmula paramétrica definida no Contrato de
Concessão. O Fator X é o índice fixado pelo regulador na época da revisão tarifária
com a função de compartilhar com o consumidor os ganhos de produtividade da
concessionária, decorrentes do crescimento do número de unidades consumidoras
e do aumento do consumo do mercado existente, esperados pelo regulador.
No período intrarreajustes, com o objetivo de apurar a variação mensal de valores
de itens da Parcela A efetivamente praticados pela Sociedade, comparados àqueles
considerados por ocasião da revisão/reajuste das tarifas, existe o mecanismo da
“Conta de Compensação de Variações de Itens da Parcela A” (CVA). As diferenças,
positivas ou negativas, são corrigidas pela taxa de juros Selic e repassadas às tarifas
de fornecimento no reajuste anual contratual (vide nota 12).

Seguem os principais fatores de risco que afetam os negócios da Sociedade:

Em caso de evento imprevisível que venha a afetar o equilíbrio econômicofinanceiro da concessão, poderá a Sociedade justificar e requerer ao regulador a
abertura de uma revisão tarifária extraordinária. A realização desta revisão tarifária
extraordinária fica a total critério do regulador.

Risco de Exposição Cambial

Risco de Mercado

A única exposição relevante à variação cambial da Sociedade são os pagamentos
pela energia comprada de Itaipu, que são atrelados ao dólar norte-americano.
Porém, a variação cambial referente à compra dessa energia está contemplada

Considerando as condições estabelecidas pelo atual marco regulatório para o
suprimento de energia das distribuidoras, principalmente por meio de leilões
regulados pela ANEEL, a Elektro participou ativamente de todos os mecanismos
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previstos nos marcos legais e regulatórios para contratação das suas necessidades
de energia para o período de 2008 a 2012. Para atender ao crescimento de
mercado da Elektro, as quantidades adicionais necessárias a partir de 2013 já
foram parcialmente adquiridas no leilão da usina de Jirau (Rio Madeira) e no
leilão A-5 de 2008, sendo que o restante será adquirido nos próximos leilões
regulados, conforme previsto na legislação vigente.
Risco de Interrupção no Fornecimento de Energia Elétrica (Informação
não examinada pelos auditores independentes)
A Elektro, visando reduzir sua exposição no caso de falha operacional no
fornecimento de energia elétrica, dispõe de duas subestações móveis próprias,
que permitem flexibilidade operacional e agilidade no restabelecimento do
fornecimento de energia elétrica.
No período de janeiro de 2002 a dezembro de 2008, a Elektro investiu
aproximadamente R$ 42.182 na implantação de novas tecnologias,
incluindo: (i) digitalização de 43 subestações; (ii) melhorias nos sistemas de
proteção através de substituição de 295 disjuntores; (iii) automação de redes
de distribuição utilizando comunicação com tecnologia GSM para supervisão
e comando dos equipamentos da rede elétrica totalizando 234 religadores;
e (iv) substituição da rede convencional para a rede compacta totalizando
260 km.
Esses investimentos visaram, principalmente, a maior proteção da rede elétrica
e redução dos desligamentos decorrentes de causas ambientais, de forma a
minimizar os riscos de interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Risco de Aceleração de Dívidas
A Sociedade possui debêntures (vide nota 20) e contrato de empréstimo junto
ao BNDES, relativo ao Finem II (vide nota 19), 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 assegurar o cumprimento dessas
condições restritivas.
42. Questões Ambientais
No desempenho das atividades operacionais da Sociedade está contemplada a
preservação e minimização dos impactos ambientais. Em 2008, a Sociedade
destinou o montante de R$ 26.168 em iniciativas que promoveram uma maior
responsabilidade ambiental e favoreceram o desenvolvimento e propagação de
tecnologias que respeitam o meio ambiente.
Do valor investido, R$ 2.951 foi contabilizado como imobilizado, e está
relacionado com a instalação de redes compacta, isolada e cabo pré-reunido.
O valor de R$ 23.217 foi contabilizado no resultado e está relacionado
principalmente a projetos de eficiência energética, reciclagem de óleo regenerado
de transformador energizado, co-processamento de resíduos, descontaminação
de lâmpadas, arborização, manejo de vegetação, poda de árvores, projetos de
pesquisa e desenvolvimento (P&D) em meio ambiente e projetos de conscientização
ambiental como os Meninos Ecológicos e Jovens ECOnscientes.

Anexo I - Demonstrações dos Resultados Segregados por Atividades
			
31/12/2008
______________________________________________________
		
Distribuição e
(*) Atividades
		
comercialização
não vinculadas
Total
Receitas operacionais
3.714.937
4.937
3.719.874
Deduções
às receitas operacionais
(1.207.064)
(333)
(1.207.397)
		
___________
___________
___________
Receitas operacionais líquidas
2.507.873
4.604
2.512.477
Custo
do serviço de energia elétrica
(1.328.595)
(1.328.595)
		
___________
______________________
Energia comprada para revenda
(1.461.478)
(1.461.478)
Créditos de PIS e COFINS sobre energia comprada
132.883
132.883
Custo da operação
(396.949)
(727)
(397.676)
		
___________
___________
___________
Gastos com pessoal
(135.642)
(242)
(135.884)
Gastos com materiais
(24.916)
(39)
(24.955)
Gastos com serviços de terceiros
(71.799)
(20)
(71.819)
Depreciação e outras amortizações
(116.972)
(9)
(116.981)
Outras despesas operacionais
(51.669)
(417)
(52.086)
4.049
4.049
		Créditos de PIS e COFINS sobre custo da operação
___________
______________________
Lucro operacional bruto
782.329
3.877
786.206
Despesas operacionais
(148.806)
(7.348)
(156.154)
		
___________
___________
___________
Despesas com vendas
(15.058)
(15.058)
Despesas gerais administrativas
(63.543)
(63.543)
Amortização do ágio
(7.348)
(7.348)
(70.205)
(70.205)
		Outras despesas operacionais
___________
______________________
Resultado do serviço
633.523
(3.471)
630.052
Resultado financeiro
(140.232)
(140.232)
		
___________
______________________
Resultado operacional
493.291
(3.471)
489.820
Lucro antes da contribuição social e do imposto de renda
493.291
(3.471)
489.820
Imposto de renda
(74.867)
(74.867)
Contribuição social
(25.754)
(25.754)
Imposto de renda diferido
(47.633)
(47.633)
Contribuição social diferida
(17.493)
(17.493)
67.714
67.714
		Reversão dos juros sobre capital próprio
___________
______________________
Lucro
líquido do exercício
395.258
(3.471)
391.787
		
___________
___________
___________
(*) Os valores referem-se a receitas e despesas atípicas relativas à prestação de serviços não vinculados à atividade de distribuição de energia elétrica e amortização de
ágio resultante de mais-valia (vide nota 15) referente à incorporação da controladora Terraço Participações Ltda.

Gerente Executivo de Controladoria
Vitor Cuminato Filho - CRC 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.,
em 31 de dezembro de 2008 e de 2007, e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor
adicionado correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados
sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de
expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
2. Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis
no Brasil 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 contábeis tomadas em conjunto.
3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da Elektro Eletricidade e Serviços S.A. em 31 de dezembro de
2008 e de 2007, o resultado de suas operações, as mutações de seu
patrimônio líquido, os seus fluxos de caixa e os valores adicionados nas
operações referentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil.
4. Nossos exames foram conduzidos com o objetivo de expressar opinião
sobre as Demonstrações Financeiras básicas referidas no parágrafo 1 acima
tomadas no seu conjunto. A demonstração do resultado segregado por
atividade correspondente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008,

que está sendo apresentada para propiciar informações suplementares sobre
a Sociedade, não é requerida como parte integrante das Demonstrações
Financeiras básicas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil. Referida demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de
auditoria descritos no parágrafo 2 e, em nossa opinião, está adequadamente
apresentada, em todos os aspectos relevantes, em relação às Demonstrações
Financeiras básicas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de
2008, tomadas no seu conjunto.
5. Conforme mencionado na nota explicativa nº 2, em decorrência das
mudanças nas práticas contábeis adotadas no Brasil ocorridas durante
2008, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2007, apresentadas para fins de comparação, foram ajustadas
e estão sendo reapresentadas como previsto na NPC 12 - Práticas Contábeis,
Mudanças nas Estimativas Contábeis e Correção de Erros.

Campinas, 2 de março de 2009

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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