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SobRE o RElAtóRio DE 2009

Este relatório de sustentabilidade foi produzido com o intuito de fornecer uma visão transparente 

dos eventos que marcaram a vida da Elektro durante o ano. Por meio dele, procuramos mostrar os 

principais desafios enfrentados, as estratégias adotadas para vencê-los e como isso influenciou 

nossos resultados.

Procuramos incluir no relatório temas de interesse dos diversos públicos com os quais nos 

relacionamos no exercício de nossas atividades e, pelo quarto ano consecutivo, escolhemos 

as diretrizes e os indicadores da Global Reporting initiative (GRi), organização internacional que 

estabelece padrões para a comunicação da sustentabilidade nas empresas, para apresentar nossos 

resultados em suas três dimensões: econômica, social e ambiental. Por suas características, este 

relatório foi enquadrado no nível b (autodeclarado) da terceira versão das diretrizes da GRi (G3).

Escolhemos “inovação” como tema principal e “Segurança, Qualidade e Produtividade” como 

vertentes deste tema, porque consideramos que este foi o principal foco de 2009, para o qual 

dirigimos nossa energia e por meio do qual vencemos desafios e conquistamos a posição de 

destaque que sempre buscamos.

Nos próximos capítulos, são abordados os assuntos que foram relevantes na criação de valor 

para a Empresa e para a sociedade no decorrer do ano de 2009. Procuramos dividir esses 

capítulos em temas que estejam de acordo com o interesse de cada tipo de público — acionistas 

e investidores, clientes, colaboradores, parceiros, fornecedores, comunidades da área de 

concessão, órgãos reguladores, Governo e sociedade.

tenham todos uma boa leitura!
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DEStAQuES Do ANo

Em um ano de conjuntura econômica atípica, a Elektro aumentou em 8,5% a receita operacional 
bruta. o lucro de R$ 486 milhões foi 24% maior e o EbitDA de R$ 752 milhões apresentou uma 
redução inferior a 0,3%*.

Reorganização da estrutura de gestão e redesenho dos processos operacionais deram maior eficiência 
e produtividade ao negócio.

A fixação definitiva do índice da revisão tarifária de 2007, até então provisório, reduziu 
(retroativamente) a tarifa praticada desde aquele ano. o reajuste tarifário de 2009 foi de 4,98% 
para o consumidor.

O índice de Frequência Equivalente de interrupção por unidade Consumidora (FEC) atingiu 
recorde histórico de 5,94, devido a uma eficiente manutenção preventiva. 

A Elektro voltou ao mercado de capitais com uma bem sucedida colocação de R$ 300 milhões 
de debêntures simples e teve seu “rating” corporativo elevado de brAA para brAA+ (Standard & 
Poor’s), um dos melhores do setor elétrico.

A introdução de novos processos operacionais e a aquisição de equipamentos de alta tecnologia 
proporcionou maior produtividade na construção e operação da rede e intensificou a segurança 
dos colaboradores.

Fomos reconhecidos pela Associação brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee), 
que nos concedeu pela quinta vez o prêmio de melhor Gestão operacional e, pela Fundação 
Nacional da Qualidade, como destaque nas categorias “Clientes”, “Sociedade” e “Processos” do 
Prêmio Nacional de Qualidade (PNQ).

* todas as comparações referem-se ao ano de 2008.
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mENSAGEm  
Do PRESiDENtE Carlos Marcio Ferreira, 

Diretor-Presidente da Elektro

o ano de 2009 foi um marco importante para a Elektro, um ano repleto de desafios e 

conquistas. impactado pelos efeitos da crise financeira internacional, o consumo de energia 

em nossa área de concessão recuou 0,3% em relação ao ano anterior, nível bastante inferior 

aos patamares históricos de crescimento, de cerca de 4%. A conclusão da Agência Nacional 

de Energia Elétrica (Aneel) sobre o processo de revisão tarifária, provisório desde agosto de 

2007, resultou numa redução de mais de R$ 26 milhões nos custos operacionais incluídos no 

cálculo da tarifa de fornecimento. 

Neste ambiente desafiador, mantivemo-nos firmes em nossa trajetória, construída a partir do 

comprometimento de nossos colaboradores e parceiros e com foco na segurança, satisfação 

de nossos clientes, excelência operacional, responsabilidade socioambiental e transparência 

com todos os públicos de relacionamento. o compromisso com a inovação e melhoria contínua 

de nossos processos nunca esteve tão presente na Empresa. importantes iniciativas foram 

concluídas em 2009 e outras se encontram em andamento, o que nos deixa confiantes de 

estarmos caminhando em direção à nossa Visão: ser a distribuidora de energia elétrica mais 

admirada do País. 

Em 2009, concluímos o “Projeto Neo”, que envolveu uma ampla revisão de processos, 

resultando na integração dos sistemas corporativos comercial, financeiro e técnico, 

garantindo consistência e eficiência na prestação de nossos serviços. também concluímos a 

reestruturação da organização, tornando-a mais alinhada aos processos, mais enxuta e ágil, 

consolidando, assim, nosso modelo de gestão (Sistema Empresarial Elektro). Demos início a um 

programa de investimentos em novos equipamentos e processos de construção, manutenção 

e operação da rede de distribuição, em mais uma iniciativa pioneira no setor elétrico nacional, 
que acreditamos poder levar a Elektro a patamares ainda mais diferenciados de inovação e 
excelência operacional, pautada em segurança, qualidade e produtividade.
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Essas ações permitiram que a Elektro tivesse um excelente resultado operacional e econômico-
financeiro em 2009. Fechamos o ano com uma geração operacional de caixa, medida pelo 
EbitDA, de R$ 752 milhões, em linha com o ano anterior, mesmo considerando os itens não 
recorrentes que impactaram o resultado. Excluindo-se estes efeitos, o EbitDA atingiria a marca 
de R$ 808 milhões, 7% superior a 2008.

Em maio de 2009, a agência de classificação de risco Standard & Poor’s elevou o nível do 
rating corporativo da Elektro de brAA para brAA+, que está entre os melhores do setor de 
distribuição de energia. Em junho, a Elektro voltou a acessar o mercado de capitais com uma 
bem sucedida colocação de R$ 300 milhões em debêntures simples. A emissão também foi 
classificada como brAA+.

os indicadores operacionais de qualidade demonstraram que os contínuos investimentos em 
manutenção preventiva, tecnologias e automação de redes trouxeram resultados significativos. 
o indicador de Frequência Equivalente de interrupção por unidade Consumidora (FEC) registrou 
5,94 interrupções, o índice mais baixo da história da Elektro. o índice de Duração Equivalente 
de interrupção por unidade Consumidora (DEC) registrou 8,74 horas, também um importante 
resultado diante do significativo aumento das intempéries climáticas ocorridas principalmente 
no último trimestre de 2009.

A segurança, valor número um da Elektro, continuou presente em importantes programas, 

como o Comportamento pela Vida e observações de Segurança, que foram difundidos e, 

sobretudo, incorporados por toda a organização. 

os programas sociais da Elektro, realizados por meio do instituto Elektro, relacionados às 

áreas de educação, cultura, geração de renda para as comunidades atendidas e incentivo 

ao voluntariado, assim como os programas de eficiência energética, realizados conforme 

determinação da Aneel, contribuíram para o desenvolvimento e bem-estar da comunidade. 

Desta forma, consolidamos nossas práticas de sustentabilidade como signatários do “Pacto 

Global” da organização das Nações unidas (oNu).

também foram vários os prêmios e reconhecimentos públicos. A Fundação Nacional da 

Qualidade (FNQ) avaliou a Elektro como destaque em Processos, Clientes e Sociedade. Fomos 

ainda premiados pela quinta vez na categoria melhor Gestão operacional do Prêmio Associação 

brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee). 

Agradeço a dedicação de todos os colaboradores e o apoio de empresas parceiras, clientes, 

acionistas e demais stakeholders que fazem da Elektro uma organização cada vez mais admirada 

no setor elétrico brasileiro.

Carlos Marcio Ferreira
Diretor-Presidente
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PRiNCiPAiS iNDiCADoRES

Indicadores Econômico-Financeiros
(Valores Monetários em R$ milhões)

2007 2008 2009 ∆ 09/08

Receita operacional bruta 3.583 3.720 4.035 +8,5%

Receita operacional líquida 2.256 2.512 2.662 +6,0%

Resultado do serviço 702 630 619 -1,8%

Margem do resultado do serviço1 – % 31,1% 25,1% 23,2% -1,9pp

EBITDA2 823 754 752 0%

Margem EBITDA1 – % 36,5% 30,0% 28,3% -1,7pp

Lucro líquido 467 392 486 +24,0%

Margem do lucro líquido1 – % 20,7% 15,6% 18,2% +2,6pp

Dividendos e juros cap. próprio declarados 444 371 461 +24,3%

Investimentos3 253 249 271 +8,8%

Indicadores Comerciais 2007 2008 2009 ∆ 09/08
Número de clientes (cativos e livres) 2.004.893 2.067.151 2.123.484 +2,7%

Compra de energia elétrica – GWh 11.545 12.298 12.799 +4,1%

Energia elétrica distribuída a clientes finais4 – GWh 9.971 10.845 11.036 +1,8%

Receita de fornecimento de energia a clientes finais – R$ milhões 3.328 3.405 3.720 +9,25%

Receita de uso do sistema de distribuição5 – R$ milhões 300 252 366 +45,2%

Indicadores Operacionais 2007 2008 2009 ∆ 09/08
Duração equivalente por unidade consumidora (DEC) – horas 9,36 8,52 8,74 +2,6%

Frequência equivalente por unidade consumidora (FEC) – interrupções 6,41 6,02 5,94 -1,3%

Perdas de energia – % 6,86 6,71 6,76 +0,8%

Indicadores Ambientais 2007 2008 2009 ∆ 09/08
Quantidade de furtos de transformadores 225 288 33 -88,5%

Vazamento de óleo de transformadores – litros 16.062 16.770 4.488 -73,2%

Resíduos contaminados com óleo coprocessado – toneladas 179,9 423,7 104,2 -75,4%

Regeneração de óleo de transformadores energizados – litros 292.404 342.675 294.548 -14,0%

Reciclagem de lâmpadas – unidades 70.106 39.942 76.241 +90,9%

Consumo próprio de água – m3 45.518 42.287 46.008 +8,8%

Consumo próprio de energia elétrica – MWh 8.217 8.773 9.051 +3,2%

Instalação de redes compactas – km 94 50 172 +244,0%

Indicadores de Segurança 2007 2008 2009 ∆ 09/08
Elektro                      Fatalidades 2 0 0 0,0%

                                   Acidentes com afastamento 9 7 3 -57,1%

Parceiras                  Fatalidades 3 1 1 0,0%

                                   Acidentes com afastamento 14 12 11 -8,3%

População               Fatalidades 13 3 11 333,3%

                                   Lesões 37 33 26 -21,2%
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Indicadores Sociais Internos6 2007 2008 2009 ∆ 09/08
Saúde – R$ milhões 8,6 9,3 11,8 26,9

Segurança e saúde no trabalho – R$ milhões 6,8 5,6 6,7 19,6

Educação7 – R$ mil 344 662 608 -8,2%

Cultura – R$ mil 110 150 80 -46,7%

Capacitação e desenvolvimento profissional8 – R$ milhões 5,2 5,1 5,4 +5,9%

Creches ou auxílio-creche – R$ mil 320 319 413 +29,5%

Participação nos lucros ou resultados – R$ milhões 12,4 12,9 16,8 +30,2%

Previdência privada – R$ milhões 3,9 3,9 4,2 +7,7%

Encargos sociais compulsórios – R$ milhões 42,4 43,5 56,8 +30,7%

Alimentação – R$ milhões 12,6 13,7 15,6 13,9%

Indicadores Sociais Externos6 2007 2008 2009 ∆ 09/08
Educação – R$ milhões 3,6 2,2 1,4 -36,4%

Cultura – R$ milhões 3,1 2,8 3,5 +25,0%

Outros – R$ milhões 5,8 4,9 5,2 +6,0%

1 margens calculadas em relação à receita operacional líquida.
2 Resultado do serviço + Amortização da mais valia e outras amortizações (demonstrações de resultados e demonstrações dos fluxos de caixa).
3    Não inclui investimentos realizados com recursos de clientes.
   obs. – Conforme mencionado no capítulo “Desempenho econômico-financeiro”, as demonstrações financeiras de 2007 foram reclassificadas visando atender à lei no 11.638/07.
    legenda – dnc = dados não-comparáveis; p.p. = pontos percentuais.
4 Volume de energia distribuída ao mercado cativo da concessionária.
5 Receita proveniente do uso do sistema de distribuição pelos consumidores livres e geradores na área de concessão.
6 Referem-se aos investimentos realizados em cada item.
7 Recursos investidos em reembolso de educação, bolsas de estudo e outros gastos com educação.
8 Recursos investidos em treinamentos, cursos e gastos com capacitação de colaboradores.
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PRÊmioS E RECoNHECimENtoS

Prêmio Abradee de Melhor Gestão Operacional 2009 – Recebido pela quinta vez, o prêmio 

concedido pela Associação brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee) é um 

reconhecimento à excelência operacional da Elektro na distribuição de energia elétrica.

Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) 2009 – A Elektro foi reconhecida pelo PNQ como 

destaque nos critérios “Clientes”, “Sociedade” e “Processos”. 

Aiarec Award 2009 – A Elektro recebeu o prêmio da Associação iberoamericana de Relações 

Empresa Cliente (Aiarec) na categoria “melhor Experiência do Cliente”. Este prêmio resulta de 

uma competição internacional com trabalhos de vários países iberoamericanos.

Empresa Modelo no Prêmio Padrão de Qualidade em Contact Center 2009 – o 

reconhecimento da revista Consumidor Moderno à Elektro, na categoria Energia & utilities, 

distingue e valoriza as melhores práticas e operações de call center no brasil.

Prêmio Consumidor Moderno – A Elektro foi reconhecida pela quarta vez como a empresa com 

o melhor atendimento ao cliente do setor elétrico pela revista Consumidor Moderno. o prêmio 

tem o objetivo de identificar e difundir as melhores práticas em serviços ao cliente no brasil e 

reconhecer aquelas empresas que privilegiam a excelência no atendimento.

Prêmio Campeões da Década – A Elektro foi homenageada pela revista Consumidor Moderno 

no Prêmio Campeões da Década, por se destacar no relacionamento com cliente.

IX Prêmio ABT – A Excelência no Relacionamento com o Cliente 2009 – o prêmio Abt 

reconheceu a excelência da Elektro na categoria “Campanha motivacional” com o projeto “toP 

Elektron – Programa de Reconhecimento Vertente Atendimento”.

Prêmio Fundação Coge 2009 – Premiada na categoria “Capacitação e Desenvolvimento de 

Pessoas” com o projeto “Programa de Desenvolvimento Gerencial Elektro (PDGE) – Jogo de 

Negócio Virtual como estratégia de aprendizagem para desenvolvimento da liderança”.

Prêmio Gestão & RH 2009 – A Elektro foi reconhecida pela revista Gestão & RH como uma das 

dez melhores empresas em “Cidadania Corporativa” e no “indicador de Desenvolvimento Humano 

organizacional” (iDHo).

Índice Satisfação com a Qualidade Percebida (ISQP) da Abradee – A Elektro obteve o 

melhor índice de sua história (87%) e colocou-se em 1º lugar na Região Sudeste, na pesquisa de 

satisfação dos clientes realizada pela Abradee.

Índice Aneel de Satisfação do Consumidor (IASC) 2009 – A Elektro foi finalista no Índice 

Aneel de Satisfação do Consumidor, na Região Sudeste, na categoria “Acima de 400 mil unidades 

consumidoras”, obtendo a 2a  colocação.
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PeRFil

Com receita bruta superior a R$ 4,0 bilhões e 
patrimônio líquido de R$ 1,1 bilhão, a Elektro é 
a 8ª maior distribuidora de energia elétrica do 
País, atuando numa área de concessão bastante 
diversificada geograficamente e com diferentes 
características socioeconômicas. Atende a 2,1 
milhões de clientes que estão conectados à sua 
rede e fornece energia para mais de 5,5 milhões 
de pessoas. Sua concessão estende-se por 223 
municípios do Estado de São Paulo e cinco do 
Estado do Mato Grosso do Sul. A Empresa tem 
sede em Campinas-SP e faz parte do grupo AEI.

Fachada da Sede Corporativa 
da Empresa, em Campinas (SP)



5,5 milhões 
de habitantes atendidos  

8ª maior  
distribuidora no brasil  

em mWh fornecido 
 

3ª maior  
distribuidora do Estado de São Paulo

em mWh fornecido  

baSe de oPeRação

 Sede Corporativa
 Campinas

Regiões

 Região Oeste
 Região Centro
 Região Sul
 Região Leste

120 mil km2 
de área de atuação  

105,8 mil km 
de redes de distribuição 

 

1.385 km 
de linhas de transmissão

228 municípios 
cobertos (sendo 223 em São Paulo e 

cinco no mato Grosso do Sul)  

2,1 milhões 
de clientes  

ViSão GERAl DA EmPRESA
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DiStRibuição  
DE ENERGiA Com 
QuAliDADE

A Elektro Eletricidade e Serviços S.A. é uma concessionária de distribuição de energia elétrica 

responsável pelo fornecimento de eletricidade a cerca de 5,5 milhões de pessoas em 228 municípios, 

sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Estado de mato Grosso do Sul. Atende a 2,1 milhões 

de clientes distribuídos em sete categorias: residencial, industrial, comercial, rural, poder público, 

iluminação e serviços públicos. A Empresa responde por 11,5% da energia elétrica distribuída no 

Estado de São Paulo. De acordo com dados da Abradee, é a 8ª maior distribuidora de energia elétrica 

dentre as 63 companhias do setor que atuam no brasil.

Sua área de concessão engloba quatro grandes regiões (oeste, Centro, Sul e leste), com diferentes 

perfis de demanda, sazonalidade e características socioeconômicas. Para atender a esse mercado, 

a Empresa conta com uma estrutura de gestão por processos centralizada. A Sede Corporativa está 

localizada no município de Campinas, Estado de São Paulo, onde estão também o Centro de operação 

da Distribuição (CoD) e a Central de Atendimento ao Cliente (CAC). A empresa possui ainda quatro 

escritórios regionais e 104 Células de Serviços de Rede (CSR), responsáveis pela operação e gestão 

do sistema elétrico. Ao final de 2009, a Empresa contava com 3.018 colaboradores próprios e 2.985 

de empresas terceirizadas.

o contrato de concessão com término previsto para 27 de agosto de 2028 poderá ser renovado por 

mais 30 anos mediante requisição à Aneel.

o controle da rede elétrica e da distribuição de eletricidade é feito pelo CoD, um moderno centro 

de operações que monitora em tempo real as necessidades do serviço e define as equipes 

de campo para atender as ocorrências e executar manutenções necessárias para o aumento 

da confiabilidade do sistema. As ordens de serviços são despachadas diretamente para os 

dispositivos Personal Digital Assistents (PDAs) existentes nos veículos da frota operacional da 

Elektro, por meio de comunicação via satélite, VHF ou telefonia celular. 

Vista noturna de Rio Claro (SP)
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Para prestar seu serviço, a Elektro utiliza um sistema de distribuição 

que, ao final de 2009, abrangia:

• 105.792 km de redes de distribuição 

• 1.385 km de linhas de transmissão 

• 121 subestações 

• 2 subestações móveis (138 kV – 15/30 MVA) 

• 3.048 MVA de potência instalada (2.241 MW de demanda) 

• 658 alimentadores (circuito de distribuição em 13,8 kV e 34,5 kV) 

• 153.928 transformadores de distribuição 

• 1.728.068 postes 

• 665 veículos operacionais

Essa estrutura é constantemente modernizada, a fim de garantir 

altos índices de eficiência operacional, que se traduzem em maior 

segurança e qualidade de fornecimento. A tecnologia utilizada 

pela Elektro é comparável ao que há de melhor no setor elétrico 

brasileiro e mundial. Nesse sentido, a digitalização de subestações, 

a automação de religadores, a instalação de espaçadores e rede 

compacta, a modernização do ferramental com utilização de cestas 

aéreas isoladas e equipamentos para instalação de postes são 

exemplos desse compromisso com a inovação.

A energia elétrica que a Elektro distribui a seus clientes é adquirida 

parte em leilões regulados de energia e parte diretamente da usina 

de itaipu binacional. os principais fornecedores de energia da 

Empresa são: itaipu, Chesf, Furnas, Cesp e Eletronorte. A aquisição 

de energia elétrica é feita por meio de contratos de longo prazo, 

o que exige grande planejamento por parte da Empresa, a fim de 

que o atendimento ao consumo futuro seja feito sem que ocorram 

faltas ou sobras de energia. A Aneel estabelece penalidades quando 

a contratação de energia não é suficiente para atender ao consumo 

demandado. Por outro lado, as sobras de energia são comercializadas 

no mercado de curto prazo, que pode operar com preços inferiores 

aos preços de compra dessa energia. 

A execução do serviço de distribuição de energia elétrica requer um 

perfeito atendimento às regras definidas pelos órgãos reguladores, 

que são representados pelo ministério das minas e Energia (mmE), 

pela Aneel e suas agências delegadas — a Agência Reguladora de 

Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp)  e a Agência 

Estadual de Regulação de Serviços Públicos de mato Grosso do Sul 

(Agepan) —, pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

(CCEE) e pelo operador Nacional do Sistema (oNS).

Esse perfeito atendimento às regulações é decorrência da 

essencialidade do serviço prestado pelas distribuidoras de energia 

elétrica que, por sua vez, o exercem por meio de uma concessão que 

delimita sua área geográfica de atuação. Por essa razão, a atividade 

da Elektro possui carcterísticas de monopólio natural, sendo que 

todos os consumidores da área de concessão estão conectados ao 

seu sistema elétrico.

Segundo estabelecido no contrato de concessão, a receita da 

Empresa é afetada pelas revisões tarifárias realizadas a cada quatro 

anos, que têm como objetivos repassar para o consumidor os 

ganhos de eficiência e preservar o equilíbrio econômico-financeiro 

da concessionária. 

o controle do capital social é detido pelas holdings EPC – Empresa 

Paranaense Comercializadora ltda., Etb – Energia total do brasil 

ltda., AEi investimentos Energéticos ltda. e AEi brazil Finance ltd., 

que juntas, possuem 99,97% das ações ordinárias com direito a voto, 

99,41% das ações preferenciais e 99,68% do capital total. Essas 

holdings, por sua vez, são controladas direta ou indiretamente pela AEi.

COMPOSIçãO DO CAPITAl SOCIAl

Acionistas 
Ações Ordinárias Ações Preferenciais Total de Ações

Quantidade % de 
participação Quantidade % de 

participação Quantidade % de 
participação

AEI Brazil Finance Ltd.                    - 0,00% 66.744.382 65,51% 66.744.382 34,45%

AEI Investimentos Energéticos Ltda. 6.579.221 7,16%                      - 0,00% 6.579.221 3,40%

EPC – Empresa Paranaense Comercializadora Ltda. 59.310.480 64,55%                      - 0,00% 59.310.480 30,61%

ETB – Energia Total do Brasil Ltda. 25.964.606 28,26% 34.535.205 33,90% 60.499.811 31,22%

Acionistas minoritários 26.665 0,03% 598.706 0,59% 625.371 0,32%

Total 91.880.972 100,00% 101.878.293 100,00% 193.759.265 100,00%

Participação sobre o total de ações   47,42%   52,58%   100,00%
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A AEi é a proprietária e a operadora de negócios envolvendo a 

infraestrutura essencial para energia em mercados emergentes, 

diversificados em quatro segmentos comerciais básicos – 

Distribuição de Energia, Geração de Energia, transporte de Gás 

Natural e Serviços e Distribuição de Gás Natural – em cinco 

regiões: região Andina, Cone Sul, América Central/Caribe, China 

e Europa/oriente média/áfrica do Norte. A AEi, com seus 15.400 

funcionários, atende mais de 7,4 milhões de clientes no mundo 

inteiro, em uma rede de 42.650 km de tubulação para gás e 

líquidos e aproximadamente 195.000 km de linhas de distribuição 

e transmissão de energia e 2.277 mW de capacidade de geração 

instalada. mais informações podem ser encontradas no site: 

www.aeienergy.com.

 

Eletricista realiza a substituição de 
lâmpada de iluminação pública

A Elektro compõe o 
portfólio de ativos de 
energia do GRUPO AEI, 
que a controla 
indiretamente e possui 
INVESTIMENTOS 
diversificados na América 
latina, Caribe, Europa e 
ásia
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inoVação

Inovação foi o aspecto marcante de 2009 que 
esteve presente em todos os esforços que fizemos 
para criar um novo paradigma na distribuição 
de energia elétrica, com a introdução de novas 
tecnologias de operação da rede e adoção de 
novos processos operacionais condizentes com 
o avanço tecnológico. Vários foram os projetos 
pioneiros iniciados ou implantados no ano, 
os quais resultaram ou resultarão em maior 
produtividade operacional e administrativa, com 
ganhos significativos para a segurança dos 
colaboradores e da população.

Cesta aérea com isolação de 500 kV, alcance de 25 metros, para 
trabalhos ao potencial, à distância e em linha desenergizada.



PioNEiRiSmo 
NA GEStão 
DE AtiVoS 
ElétRiCoS

inovação é o caminho que escolhemos trilhar na busca pela eficiência 

operacional com segurança, qualidade e produtividade. Em 2009, 

demos passos importantes nesta direção.

o projeto de maior impacto iniciado no ano está relacionado ao 

desenvolvimento de um novo conceito de construção e manutenção 

de rede, com a utilização de equipamentos de última geração 

e procedimentos totalmente redesenhados para o uso desses 

equipamentos, que em muito se diferenciam dos que estão em uso 

no mercado nacional há mais de 30 anos.

A implantação desse projeto, ainda em caráter experimental, tem 

exigido a revisão do ciclo de planejamento, construção e manutenção 

da rede, bem como a contratação, o treinamento e desenvolvimento 

de pessoas capacitadas para operar no novo ambiente.

A adoção dessa nova tecnologia de operação reduz o tempo de 

execução das construções e manutenções de rede, além de dar mais 

segurança aos colaboradores e aumentar a qualidade e produtividade 

da operação. As atividades que eram realizadas manualmente 

passaram a ser feitas em sua maioria de forma automatizada.

Esse projeto pode contar, em seu estágio inicial de desenvolvimento 

(Etapa Piloto), com o financiamento da Financiadora de Estudos 

e Projetos (Finep)1, e sua implantação, iniciada no segundo 

semestre de 2009, está sendo financiada pelo banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (bNDES).

Ainda com relação às novas tecnologias de operação, 

implementamos o sistema de monitoramento de veículos, que 

possibilita o acompanhamento online da performance de nossa 

frota operacional, proporciona maior segurança e assegura um 

nível ótimo de utilização dos veículos.

Continuamos investindo em iniciativas focadas na automação e 

inteligência na rede. Hoje, já estamos com 53 das 121 subestações 

digitalizadas, automatizadas ou com comando remoto via satélite 

além de mais de 300 religadores automatizados.

Estão em curso estudos e projetos pilotos de inteligência na rede 

de distribuição, tais como medidores inteligentes, de comunicação 

direta, mecanismos para comunicação por meio de nossa própria 

rede usando a tecnologia Power Line Communication (PlC) e 

comunicação por rádio frequência (RF mesh).  Desse modo, 

preparamo-nos desde já para o uso de novas tecnologias que 

poderão promover mudanças relevantes no campo da distribuição 

de energia elétrica.

Na área de tecnologia da informação (ti), concluímos o Projeto NEo 

(reimplementação do sistema ERP SAP Versão 6.0), que integrou 

os sistemas técnico, comercial e financeiro. Este projeto contribuiu 

também para maior eficiência nos processos e nos controles internos. 

levamos a inovação também para o relacionamento com o cliente. 

Dois projetos que começaram a ser implantados em 2009 e estarão 

concluídos em 2010 serão um diferencial importante a favor da Elektro: 

  1 A Finep é uma instituição ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que busca fomentar a inovação no País.

Veículo com cesta aérea isolada para 46 kV e alcance 
de 10,5 metros para construção e manutenção de redes
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•  o projeto Extranet – que possibilita o credenciamento de parceiros a 

serem treinados pela Elektro para dar atendimento a seus clientes, 

oferecendo, dessa forma, maior comodidade e facilidade de acesso;

•  o projeto Configurador de Relacionamento – que consiste em uma 

ferramenta que possibilita ao cliente optar pelo tipo de informação  

e canal que deseja receber (telefone, celular, e-mail, carta ou 

outro). o leque de alternativas inclui informações sobre a fatura, 

manutenções a serem realizadas, cancelamentos de manutenções, 

cortes de energia, prazos de restabelecimento de energia, entre 

outras. o cliente poderá configurar seu relacionamento em 

qualquer um dos canais de atendimento da Elektro.

Essa inovação coloca a Elektro um passo à frente da demanda do 

cliente e contribui para elevar a qualidade do nosso relacionamento.

Nossa Central de Atendimento ao Cliente (CAC) passou por uma 

grande transformação logo no início do ano, quando realizamos a 

troca da plataforma de telefonia de Voz sobre iP (VoiP), por uma 

nova plataforma, também VoiP, moderna e confiável, que oferece 

maior segurança na comunicação e na qualidade no atendimento 

ao cliente.

o ano de 2009 caracterizou-se também por aperfeiçoamentos no 

campo da responsabilidade social. A destinação de 0,5% da receita 

para eficiência energética é uma obrigação legal, mas a forma 

como a Elektro aplica esses recursos é um diferencial, pois enfoca 

a sustentabilidade por meio de ações que trazem valor para as 

comunidades, como o Programa Energia Comunitária Elektro.

Em 2009, alcançamos a marca de mais de 25.000 famílias 

beneficiadas pelas ações de regularização de instalações elétricas, 

substituição de 4.700 refrigeradores por novos aparelhos mais 

econômicos, troca de 500.000 lâmpadas comuns por lâmpadas 

eficientes, além de projetos de geração de renda envolvendo as 

comunidades de baixo poder aquisitivo da área de concessão.

A inovação, tema principal de 2009, continuará presente em nossas 

ações como meio estratégico para alcançar o máximo de eficiência, 

com segurança, qualidade e produtividade.

Central de Atendimento 
ao Cliente (CAC)
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eStRatÉGia

A permanente busca de produtividade 

e excelência operacional, por meio da 

introdução de novos processos e  tecnologias 

que tragam maior segurança para todos e 

maior satisfação para os clientes, tem sido o 

ponto central da estratégia para a obtenção 

de ganhos sustentáveis para todos os 

públicos que direta ou indiretamente são 

afetados pelas atividades da Empresa.

Vista noturna de Campos do Jordão (SP)



Dadas as características da concessão de distribuição de energia 

elétrica no brasil, de delimitação geográfica de mercado, clientes 

cativos e tarifa regulada pela Aneel, os principais desafios estratégicos 

concentram-se na operação eficiente e na sustentabilidade do 

negócio.

Em termos operacionais, a atuação eficiente requer da Empresa 

contínuos ganhos de produtividade na operação, respaldados por 

um amplo programa de manutenção preventiva, aliado à tecnologia 

inovadora e, para que com a melhoria contínua dos processos 

possamos assegurar a sustentabilidade dos nossos negócios. Nossas 

ações de hoje asseguram a qualidade, produtividade e segurança na 

gestão de nossos ativos e promovem o crescente valor da empresa.

EFiCiÊNCiA NAS 
oPERAçõES E 
REtoRNo PARA 
oS ACioNiStAS

Financeiro/Regulatório

Temas Estratégicos

Melhorar o retorno para os acionistas garantindo a sustentabilidade do negócio

Objetivos Estratégicos

Relacionamento com 
clientes

Melhorar a satisfação dos clientes em relação aos serviços prestados, com foco na qualidade, 
eficiência e comunicação

Excelência Operacional

Melhorar a excelência operacional através da otimização de processos e uso de novas tecnologias

Melhorar os sistemas e práticas de gestão

Implementar ações que visem ao comportamento seguro, mudanças de processos e inovação 
tecnológicas, objetivando acidente zero com colaboradores, parceiros e população

Pessoas Aumentar a satisfação dos colaboradores para reter e atrair profissionais

MAPA ESTRATéGICO

Entre nossos desafios estratégicos, o processo de revisão tarifária 

ocupa posição de destaque, uma vez que deve produzir um resultado 

justo e equilibrado, a fim de remunerar os investimentos considerados 

eficientes. Esses investimentos são necessários para a expansão 

do sistema elétrico e visam atender ao crescimento do mercado, 

otimizar os custos operacionais e melhorar a qualidade do serviço 

prestado aos clientes, preservando o equilíbrio econômico-financeiro 

da Empresa e a obrigando sempre a perseguir novos patamares de 

eficiência.

Nesse contexto de negócio, a Elektro definiu seis objetivos estratégicos 

que estão relacionados aos quatro grandes temas existentes em 

nosso mapa Estratégico (vide figura): (1) Financeiro/Regulatório; (2) 

Relacionamento com Clientes; (3) Excelência operacional; e (4) Pessoas. 

Campos do Jordão (SP)
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A ESTRATéGIA empresarial 

tornou-se parte do dIA A dIA 

de todos os colaboradores da 

Elektro.

todas as ações desenvolvidas em 2009 seguiram um curso 

condizente com esses objetivos estratégicos. Essas ações tiveram 

por objetivos:

•  eficiência na gestão financeira, com monitoramento constante de 

custos, investimentos e projetos, além da obtenção de recursos 

para financiar projetos pioneiros, obtidos de fontes mais adequadas 

e menos onerosas; 

•  perfeito monitoramento das regras da Aneel e um relacionamento 

transparente com o órgão regulador, visando patamares tarifários 

justos;

•  maior eficiência operacional, com a reorganização da Gestão. 

Redesenho dos processos e a aquisição de recursos operacionais 

modernos e inovadores;

•  maior qualidade no atendimento, com investimentos na Central de 

Atendimento ao Cliente (CAC),  introdução de melhorias nos canais 

de comunicação e mudança no modelo de gestão de clientes para 

permitir um conhecimento mais profundo de suas necessidades;

•  busca da meta zero de acidentes, por meio da utilização de novos 

equipamentos/veículos e da disseminação dos programas sobre 

comportamento seguro;

•  satisfação e capacitação dos colaboradores, com a melhoria 

dos sistemas de RH e realização dos planos de treinamento e 

desenvolvimento desde o nível operacional até a liderança da 

Empresa; 

•  busca pela excelência na gestão, que resultou na manutenção da 

certificação iSo 9001 e a conquista dos três destaques no Prêmio 

Nacional da Qualidade.

o planejamento estratégico e o acompanhamento do desempenho 

da organização evoluíram durante o ano com a reformulação 

do sistema de reuniões de estratégia e o desdobramento dos 

indicadores estratégicos até o nível mais básico da Empresa, o 

de Células de Serviço de Rede (CSR). Dessa maneira, a estratégia 

empresarial da Elektro passou a estar mais presente no dia a dia de 

todos os colaboradores, permitindo que cada um conhecesse a sua 

contribuição individual para alcançar as metas da Empresa. 
Eletricistas durante planejamento de 
atividade na Educação Corporativa Elektro

   Relatório de Sustentabilidade 2009

20



GoVeRnança 
CoRPoRatiVa

As práticas de governança corporativa adotadas 

pela Empresa seguem seu modelo de gestão, 

alinhado com a estratégia e em conformidade 

com os princípios de transparência, equidade e 

prestação de contas. Além de ser uma Companhia 

aberta com ações negociadas na BM&F Bovespa 

e seguidora das práticas requeridas pelo 

mercado, a Elektro é controlada indiretamente por 

empresa holding registrada na Security Exchange 

Comission (SEC) e, por isso também, seguidora do 

que determina a Lei Sarbanes-Oxley.

Sede Corporativa, em Campinas (SP)



étiCA E 
tRANSPARÊNCiA 
NAS RElAçõES 
CoRPoRAtiVAS

PRátiCas DE govERnança
A Elektro adota um modelo de governança corporativa voltado para 

o cumprimento de seus objetivos estratégicos. Para tanto, apoia sua 

gestão operacional em uma estrutura desenhada para assegurar os 

ganhos de eficiência que garantem a sustentabilidade do negócio e 

a geração de riqueza para a sociedade. 

As estruturas de controle normatizam os processos internos e 

asseguram a adequação destes às leis vigentes e aos princípios e 

valores que norteiam a condução dos negócios da Empresa. Dentre 

essas estruturas, podemos destacar:

•   O Comitê de Ética é a instância responsável por garantir o 

cumprimento do Código de Conduta. Este comitê é formado por um 

grupo de representantes de diferentes áreas e tem como atribuição 

analisar as questões éticas e investigar denúncias de desvio de 

conduta; 

•  A Elektro conta também com o Comitê de Avaliação de Processos 

e Controles internos, formado pelo Diretor-Presidente, pelos 

Diretores, pelo Controller e pelo Gerente Executivo de Auditoria 

e Controles internos, cujo objetivo principal é assegurar que as 

atividades da auditoria interna estejam alinhadas com os objetivos 

da Companhia, por meio da definição de diretrizes, políticas de 

atuação e aprovação do plano de auditoria. também compete ao 

Comitê a revisão de eventuais deficiências apontadas, bem como 

a análise das medidas de correção adotadas.

Visando mitigar os riscos que podem impactar significativamente as 

demonstrações financeiras, a Elektro, anualmente, avalia seus riscos 

financeiros a fim de atualizar a matriz de risco dos processos de 

negócio mapeados dentro dos requerimentos da lei norte-americana  

Sarbanes-oxley (Sox). os testes Sox ajudam a Empresa no 

fortalecimento do ambiente de controles internos, bem como na 

disseminação da cultura de trabalho com foco em ética e transparência.

As decisões estratégicas da Empresa são formuladas pelo Conselho 

de Administração, aprovadas pela Assembleia Geral de Acionistas e 

executadas pela Diretoria Executiva sob a supervisão do Conselho. A 

Assembleia de Acionistas é, assim, a principal instância de decisão 

que determina o direcionamento da Elektro.

os acionistas detentores de ações preferenciais não possuem o direito 

a voto e têm direito a receber dividendos no mínimo 10% maiores do 

que os dividendos dos acionistas detentores de ações ordinárias.

os acionistas reúnem-se ordinariamente dentro dos quatro primeiros 

meses seguintes ao término do exercício social, na forma da lei, e 

extraordinariamente sempre que os interesses da Elektro exigirem, a 

fim de: aprovar as contas dos administradores relativas ao exercício 

social; avaliar, discutir e votar as demonstrações financeiras; 

determinar a destinação do lucro líquido e a distribuição de 

dividendos; eleger os membros do Conselho de Administração; fixar a 

remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria 

Executiva; e deliberar sobre outros assuntos de interesse da Empresa.

Para assegurar a transparência, o livre acesso aos dados e a agilidade 

na divulgação das informações relevantes, a Elektro mantém em seu 

website uma seção dedicada às relações com investidores. Ali são 

publicados os relatórios anuais e trimestrais, os fatos relevantes e 

demais informações de interesse dos acionistas.

Colaboradores da Elektro
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ConsElho DE aDMinistRação E DiREtoRia

o Conselho de Administração é o órgão responsável por fixar a 

orientação geral dos negócios da companhia, eleger e destituir 

os diretores executivos, fiscalizar a gestão da Diretoria, convocar 

a Assembleia Geral e manifestar-se previamente em relação às 

matérias a serem submetidas aos acionistas. os conselheiros são 

acionistas eleitos em Assembleia Geral, com mandato de três anos, 

admitidos à reeleição, sendo que um dos conselheiros é eleito 

Presidente do Conselho de Administração. os cargos de Presidente 

do Conselho de Administração e Presidente da Diretoria Executiva 

são ocupados por pessoas diferentes.

o Estatuto Social prevê que o Conselho de Administração deve  

ter no mínimo quatro e no máximo sete membros efetivos, com 

igual número de suplentes, sendo que um membro efetivo e um 

suplente são eleitos diretamente pelos empregados. A Elektro 

assegura a representatividade de seus empregados no Conselho 

de Administração por meio de um processo eleitoral organizado 

em conjunto com as entidades sindicais representativas dos 

empregados. Ao aplicar aos conselheiros efetivo e suplente eleitos 

pelos empregados todas as disposições, direitos e obrigações, 

previstas em seu Estatuto Social e na legislação competente, a 

Empresa assegura a equidade entre os membros eleitos pelos 

acionistas e os eleitos pelos empregados e garante, dessa forma, o 

envolvimento de todos os interessados nos temas tratados.

o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva possuem 

Regimentos internos distintos, os quais disciplinam o funcionamento 

e o relacionamento destes com os demais órgãos sociais, de forma 

que atuem em absoluta consonância com os preceitos contidos no 

Estatuto Social e na legislação em vigor. Seguindo recomendações do 

instituto brasileiro de Governança Corporativa (ibGC), os Regimentos 

abordam temas relevantes para o Conselho de Administração e 

para a Diretoria Executiva, tais como seu próprio objetivo, missão, 

escopo de atuação, composição, mandato, vacância, investidura, 

competência, deveres, arbitragem de conflitos de interesse, normas 

de funcionamento e outros.

As reuniões do Conselho de Administração ocorrem ordinariamente 

a cada quatro meses e, extraordinariamente, sempre que os 

interesses da Empresa exigirem. Em 2009, o Conselho de 

Administração reuniu-se por oito vezes.

A Diretoria Executiva tem a responsabilidade direta de praticar 

todos os atos necessários ao funcionamento regular da Empresa, 

bem como de garantir que eles estejam alinhados à orientação 

geral dos negócios fixada pelo Conselho de Administração.

A adoção de diversos meios de comunicação entre a Diretoria e 

o Conselho de Administração garante que as necessidades da 

Empresa sempre sejam consideradas na tomada de decisões.

o Conselho de Administração e a Diretoria possuem a seguinte 

composição:

COMPOSIçãO DO CONSElHO DE ADMINISTRAçãO – 31/12/2009

COMPOSIçãO DA DIRETORIA

Nome Cargo Mandato
João Carlos Ribeiro de Albuquerque Presidente do Conselho 26/06/2011

James Alton Hughes Conselheiro 14/09/2010

Carlos Marcio Ferreira Conselheiro 20/04/2010

Antonio Mario Celia Martínez-Aparício Conselheiro 26/06/2011

Juracy Pereira Mamede Conselheiro Representante dos Empregados 02/04/2012

Nome Cargo
Carlos Marcio Ferreira Diretor-Presidente

Cinthia Maria Ambrogi Alonso Diretora Jurídica e de Compliance

Luís Eduardo de Oliveira Pinheiro Diretor Executivo de Operações

Luiz Sergio Assad Diretor Executivo de Assuntos Regulatórios e Institucionais

Rodrigo Ferreira Medeiros da  Silva Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores

Marcio Henrique Fernandes Diretor Executivo Administrativo

Max Xavier Lins Diretor Executivo Comercial e Suprimento de Energia
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REMunERação Dos aDMinistRaDoREs (*)

os quadros seguintes mostram a remuneração anual dos 

administradores em 2009.

REMuNERAçãO DOS ADMINISTRADORES RECONHECIDA NOS 
RESulTADOS DE 2009 (R$ MIl)

Conselho de Administração (a) 62

Pró-labore 62

Outros  -- 

Diretoria Estatutária (b) 8.427

Remuneração Fixa Anual 4.426

Salário 2.460

Benefícios diretos e indiretos 416

Outros 1.550

Remuneração variável 3.088

Bônus 215

Participação nos resultados 2.873

Benefícios pós-emprego 11

Benefícios motivados pela cessação do  
exercício do cargo

901

Outros  - 

Remuneração total dos administradores (a+b) 8.489

*  Mais informações sobre a remuneração dos administradores 
no Formulário de Referência da Empresa  (disponível no site 
da CVM).

CoMPRoMEtiMEnto étiCo
o Código de Conduta reúne as diretrizes a serem seguidas por todos 

os colaboradores, indistintamente do cargo ou função que exerçam, 

incluindo os Diretores e Conselheiros. o Código é utilizado para 

nortear a conduta e auxiliar os colaboradores a sempre agirem de 

maneira ética e responsável no ambiente de trabalho e nas relações 

com todos os stakeholders.

infrações que violem o Código de Conduta são informadas ao Comitê 

de ética por meio dos canais de comunicação competentes, como 

por exemplo o endereço eletrônico comite.etica@elektro.com.br e o 

telefone 0800. o grupo controlador indireto (AEi) também disponibiliza 

um canal de denúncias em seu website (www.aeicompliance.

com.br). todos esses canais de denúncia garantem tanto o sigilo 

das informações prestadas quanto a preservação da identificação 

do denunciante. A Elektro segue as diretrizes da Foreign Corrupt 

Practices Act (FCPA) ou lei de Práticas de Corrupção internacional, 

dos Estados unidos. Desde 2008, a Empresa vem disseminando 

entre seus colaboradores e parceiros as normas de combate às 

práticas de corrupção.

o Comitê de ética é o órgão deliberativo fiscalizador do Código 

de Conduta. Formado por um Presidente, um Secretário e quatro 

membros nomeados pela Diretoria Executiva e com mandato de 

até três anos, sua atuação inclui o recebimento e a avaliação das 

denúncias recebidas pelos diversos canais de comunicação e a 

recomendação à Diretoria Executiva das medidas a serem tomadas. 

As denúncias também são comunicadas ao grupo controlador em 

tempo real, por meio de um canal de comunicação específico.

Desde 2004, o Programa de integração da Elektro exige que todo 

colaborador que ingressa na Empresa receba treinamento online do 

Código de Conduta e, somente após isso, é emitida a Declaração de 

Ciência e Adesão ao Código de Conduta, assinada pelo colaborador e 

remetida à Diretoria Jurídica e de Compliance para controle.

Para os demais colaboradores, são realizadas atividades periódicas 

de reforço ao conteúdo do Código de Conduta, tais como: divulgação 

de cartazes no jornal mural, divulgação de matérias na revista 

Conexão (distribuição interna) e realização de treinamentos online 

e presenciais. 

o Código de Conduta pode ser acessado por qualquer colaborador 

na intranet e no website da Empresa.

Compromisso com a 
ética nas relações com os 
públicos de interesses da 
Elektro
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GeStão

O Sistema Empresarial Elektro (SEE) contempla 

as principais práticas de gestão adotadas pela 

Elektro em suas atividades diárias e permite que 

a Elektro possa atingir suas estratégias e cumprir 

seus compromissos junto às partes interessadas. 

Em 2009, o SEE foi revisado e alinhado ao modelo 

de excelência em gestão da Fundação Nacional da 

Qualidade (FNQ) obtendo reconhecimento como 

destaque nos critérios “Clientes”, “Sociedade” e 

“Processos” no Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ).

Colaboradores trabalhando no 
Centro de Operação da Distribuição



moDElo 
DE GEStão 
AliNHADo Com 
oS PRiNCÍPioS 
DA FNQ*
* Fundação Nacional da Qualidade

A busca pela melhoria contínua por meio da inovação de nossos 

processos faz parte da política de gestão e está alinhada à Visão, 

missão e Valores da Elektro. Estes princípios norteiam nossa gestão 

e são base para o Sistema Empresarial Elektro (SEE).

PolítiCa DE gEstão E DiREtRizEs
A Elektro está comprometida com a qualidade dos seus serviços 

com a melhoria contínua e inovação de seus processos, 

tecnologias e sistemas de gestão, visando a garantir a satisfação 

de seus clientes, acionistas, colaboradores e comunidades.

Na prática de gestão, adota como diretrizes:

•   Garantir que a condução dos negócios seja fundamentada em 

princípios éticos, com transparência e equidade, respeitando os 

direitos humanos e a legislação;

•  Garantir o mínimo impacto das operações da Empresa sobre o 

meio ambiente, adotando medidas de proteção ambiental, de 

prevenção à poluição e de conservação dos recursos naturais;

•  Adotar práticas empresariais socialmente responsáveis, 

contribuindo para o desenvolvimento e bem-estar da 

comunidade;

•  Contribuir para o desenvolvimento das competências 

individuais e organizacionais, promovendo o crescimento de 

seus colaboradores.

•  Propiciar um ambiente de trabalho saudável e seguro, por 

meio do incentivo da prática de prevenção e controle de riscos, 

buscando continuamente evitar acidentes e enfermidades/

doenças ocupacionais;

•  Prestar serviços aos clientes com segurança, qualidade, 

respeito e integridade;

•  Estimular fornecedores e contratadas a adotarem essas diretrizes.

Missão, visão, valoREs
todas as atividades da Empresa estão alinhadas a um conjunto 

de valores e princípios destacados na missão, Visão e Valores 

da Elektro.

ViSãO
Ser a distribuidora de energia elétrica mais admirada do País.

MiSSãO
Distribuir energia elétrica com segurança e qualidade para o 

desenvolvimento e bem-estar das comunidades atendidas, 

gerando crescente valor para os colaboradores e acionistas.

VAlORES
Segurança, respeito, integridade, comunicação e excelência.

Relacionamento estreito 
com o cliente 
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sistEMa EMPREsaRial ElEktRo (sEE)
Para garantir que as melhores práticas gerenciais sejam adotadas, 

replicáveis e alinhadas à estratégia empresarial, a Elektro dispõe do 

Sistema Empresarial Elektro – SEE.

o SEE é composto por três modelos convergentes: “Negócio”, 

“organização” e “Gestão”, com funções distintas e complementares. 

o modelo de Negócios consiste no Ciclo de Planejamento Estratégico 

e possui como objetivo a definição das diretrizes e dos rumos da 

organização a curto, médio e longo prazo. Fazem parte dele a 

definição dos Valores, da missão, da Visão, dos objetivos Estratégicos 

e das metas.  

o modelo de organização contém a estrutura necessária para que 

os desafios estabelecidos sejam alcançados. Fazem parte deste 

modelo: organograma, Responsabilidades e os Processos de 

Negócios (Cadeia de Valor) estabelecidos. o modelo de Gestão define 

as práticas e regras de gestão relevantes para a Empresa e garante 

a padronização, aplicação, integração e o aprendizado das práticas 

que permitem cumprir sua missão.

Em 2009, o SEE passou por uma extensa revisão e, utilizando como 

base o modelo de Excelência em Gestão da Fundação Nacional da 

Qualidade, obteve reconhecimento no PNQ 2009 como destaque nos 

critérios “Clientes”, “Processos” e “Sociedade”. Em 2010, o desafio 

é atuar na melhoria desses processos e na disseminação do modelo, 

aumentando sua eficácia e os benefícios obtidos.

Abaixo, uma breve descrição dos Sistemas de Gestão mantidos 

pela Elektro:

•   Sistema de Reuniões e Comitês: Define os meios necessários para 

a comunicação e a integração entre gestores, colaboradores e 

partes interessadas, garantindo agilidade no processo de tomada 

de decisão e a mobilização em torno da estratégia adotada;

SISTEMA DE REuNIõES E COMITêS

Comitês Deliberativos

Comitês Consultivos

Reunião do Conselho de 
Administração

Reunião de Diretoria

 Ciclo de Planejamento  
            Estratégico 

Reuniões de 
Acompanhamento do 

Desempenho

Reuniões de  
Acompanhamento  

da Estratégia

Reuniões de Equipe

Reunião do Comitê de 
Avaliação de Processos e 

Controles Internos

Reunião do Comitê de Ética

Reunião do Comitê de 
Inovação

Reunião do Comitê de Crise

Reunião do Comitê de 
Segurança
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•   Governança Corporativa – o Sistema de Governança Corporativa é 

o conjunto de práticas de gestão que assegura conformidade com 

as diretrizes gerenciais, proteção dos direitos dos acionistas e partes 

interessadas e o cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis;

•  Gestão de Riscos  – identifica, avalia e trata os riscos empresariais 

de acordo com a gravidade, de forma padronizada e integrada com 

a estratégia;

•  Gestão da Sustentabilidade – é constituído por práticas gerenciais 

que garantem a perenidade das operações e o equilíbrio entre as 

partes social, ambiental e econômica, gerando melhoria contínua 

dos processos e atendimento aos requisitos das partes interessadas; 

•  Gestão de Clientes – Gerencia as atividades de Atendimento e 

Relacionamento, visando ao crescimento sustentável dos negócios 

e ao fortalecimento da imagem por meio da melhoria contínua dos 

serviços e da excelência nas práticas comerciais;

•  Gestão do Conhecimento – Desenvolve e mantém um ambiente 

organizacional que estimula e facilita o mapeamento, o 

compartilhamento e a retenção do conhecimento, a fim de 

preservar o capital intelectual da organização e garantir a 

viabilidade da estratégia empresarial;

•  Gestão de Pessoas – Reúne as práticas necessárias para o 

gerenciamento dos aspectos relacionados à capacitação, à 

motivação, ao bem-estar, à participação e ao desenvolvimento dos 

colaboradores da Empresa, garantindo a valorização permanente 

do ser humano;

•  Gestão das informações Gerenciais – Assegura a disponibilidade 

e a confiabilidade das informações que subsidiam o processo 

decisório, possibilitando decisões ágeis e corretas; 

•  Gestão do SEE – Possibilita o aumento da eficácia e melhoria 

contínua de todos os métodos necessários para o estabelecimento, 

o cumprimento e a verificação dos padrões gerenciais adotados 

nos demais sistemas.

MODElO DE GEStãO - SEE
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A Elektro possui as seguintes certificações:

•  iSo 9001 (2000) – Distribuição de Energia Elétrica na área de 

Concessão, incluindo serviços de Rede.

•  oHSAS 18001 (2007) – Prestação de serviços de construção, 

manutenção e operação e distribuição de energia elétrica, 

atendimento ao cliente, suporte técnico, operacional e 

administrativo, envolvendo a sede corporativa Campinas, sedes das 

regiões Centro, Sul, leste e oeste e CSRs de limeira, Andradina, 

Atibaia, itanhaém, Rio Claro, tatuí, Votuporanga e Guarujá.

•  iSo 14001 (2004)  –  operação de subestações transformadoras 

de energia de 138 kV para 13,8 kV nas subestações de igaratá, 

Cabreúva ii, bertioga iii e Caieiras.

O Instituto Elektro possui a certificação:

•  ISO 9001 (2000) – Desenvolvimento, Implementação e Gestão de 

Programas e Projetos Sociais.

 o sistema oHSAS é a sigla em inglês de Occupational Health and Safety 

Assessment Series, cuja tradução é Série de Avaliação de Segurança 

no trabalho e Saúde ocupacional e que determina requisitos 

para Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde do trabalho. 

iSo é uma sigla em inglês que significa organização internacional 

para Normalização (International Organization for Standardization) 

e que determina requisitos para Sistemas de Gestão da Qualidade  

(iSo 9001) e Sistemas de Gestão Ambiental (iSo 14.001)

Eletricistas durante ginástica laboral 
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GeStão 
de RiSCoS

A implantação em 2009 da gestão de riscos 

integrada deu à Elektro maior abrangência e 

objetividade no tratamento de riscos. A gestão 

de riscos alinhou-se à gestão da estratégia 

e, com isso, tornou-se possível detectar com 

maior clareza e estratificar os fatores de risco 

que podem comprometer os objetivos a serem 

alcançados no curto e no médio-longo prazo.

Eletricista realizando operação  
com controle remoto 



moNitoRAmENto  
E CoNtRolE  
AliNHADo à 
EStRAtéGiA

Foi implantada em 2009 a Gestão integrada de Riscos (Enterprise 

Risk Management), uma metodologia abrangente que, com base 

na estratégia e nos objetivos que a empresa pretende atingir 

nos próximos anos, detecta os riscos que podem comprometer o 

alcance desses objetivos. Com isso, a gestão de riscos foi somada 

à gestão da estratégia e passou a ter seus próprios indicadores  

de acompanhamento. 

Com base nos riscos considerados mais relevantes para o negócio, 

construiu-se uma lista dos principais riscos. Estes foram detalhados 

individualmente até a origem, estabelecendo-se suas probabilidades 

de ocorrência e o impacto considerando diferentes aspectos como 

financeiro, imagem, regulatório e operacional. Esses riscos compõem 

uma matriz de riscos que identifica claramente onde deve estar o 

foco da gestão para mitigar cada tipo de risco, com o objetivo de 

manter os indicadores-chave de risco (key risk indicators) dentro dos 

limites toleráveis.

Para situações imprevistas de crises e/ou desastres que representam 

riscos à continuidade de seu serviço essencial, a Empresa possui o 

Plano de Continuidade do Negócio (PCN), que consiste em ações 

planejadas para aplicação em situações imprevistas, de modo 

a facilitar o gerenciamento de crises e garantir a continuidade do 

negócio. o Plano de Continuidade do Negócio (PCN) é composto 

pelo Comitê de Crise, responsável pela estratégia de continuidade do 

serviço de distribuição de energia elétrica.

Política de utilização de instrumentos financeiros e 
derivativos – Atualmente, a Elektro não possui derivativos e, ao longo 

de 2009, não efetuou qualquer operação com esses instrumentos 

financeiros. De acordo com a política da Concessionária, a utilização 

de derivativos tem como objetivo proteger a empresa de eventuais 

exposições a variações cambiais e mudanças nas taxas de juros. 

Em suas atividades, são consideradas relevantes apenas as 

variações cambiais relativas aos pagamentos pela energia comprada 

de itaipu, atrelados ao dólar norte-americano. Ao final de 2009, 

essas variações não apresentaram impacto nas demonstrações de 

resultado da Companhia por já estarem contempladas no reajuste 

tarifário anual, conforme mecanismo da CVA. Da mesma maneira, a 

empresa considerava possuir, em 31 de dezembro de 2009, hedge 

natural com relação à dívida indexada à inflação (iGP-m), também 

em virtude do mecanismo de reajuste tarifário.

Qualidade do serviço – um sistema de monitoramento que opera 

24 horas por dia garante a excelência dos serviços prestados. Por 

meio de acompanhamento online, 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 

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 

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

Eletricista durante atividade de 
perfuração: agilidade e segurança  

   Relatório de Sustentabilidade 2009

31



do próprio CoD, que está ligado às subestações responsáveis pela 

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

chamada do cliente e encaminham a demanda diretamente ao CoD, 

que imediatamente toma as providências necessárias.

Segurança com a população — Por meio de atividades 

socioculturais nas comunidades em que atua, a Empresa conscientiza 

a população sobre a segurança com a rede elétrica. No Circuito 

Cultural Elektro, é realizado um trabalho de conscientização com os 

espectadores das apresentações de música, teatro e cinema que a 

Empresa promove. 

Seguros — A distribuidora possui coberturas de seguro compatíveis 

com os riscos das atividades desenvolvidas, incluindo seguros de 

riscos operacionais e multirrisco, de responsabilidade civil com 

terceiros e de responsabilidade civil com os administradores, 

conforme mostrado na tabela abaixo (valores em R$ mil):

Para mais detalhes sobre gestão de risco, veja a Nota Explicativa  

nº 38 das Demonstrações Financeiras.

Riscos Importância 
Segurada

Riscos Operacionais e Multirrisco 680.195

Responsabilidade Civil Terceiros 46.028

Responsabilidade Civil Administradores 27.617

Vista Noturna do Guarujá (SP)
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SeGuRança

Em 2009, consolidamos programas que haviam sido 
iniciados e desenvolvemos novos projetos voltados 
para a Segurança, o principal valor da Elektro. O IPAR 
permitiu-nos mapear todos os riscos importantes 
nas atividades de construção e manutenção de 
redes e subestações. O Comportamento pela Vida, 
um diferencial da Empresa que visa à prevenção, 
contribuiu para reduzir o número de acidentes. O 
Bioerg focou a saúde de nossos colaboradores como 
meio de reduzir acidentes provocados por pequenas 
lesões. Nossa frota de veículos operacionais passou a 
ser totalmente monitorada, reduzindo os acidentes por 
descuidos. Sendo igualmente importante, as práticas 
de segurança foram difundidas por toda a Empresa.

Eletricista ajustando  
cinto paraquedista para  
iniciar atividade em altura



um VAloR 
iNEGoCiáVEl

Segurança é o nosso valor número 1. Conscientes de que as 

atividades de construção e manutenção de redes elétricas trazem 

riscos para nossos colaboradores e para a população, temos nos 

empenhado em desenvolver novos meios de operação, utilizando 

tecnologias mais avançadas e equipamentos e ferramentas cada 

vez mais seguros, que reduzem drasticamente os riscos para todos. 

Estudamos e avaliamos todos os processos operacionais e, em 

cima das conclusões, introduzimos processos mais seguros para a 

execução dessas atividades. Criamos programas que nos ajudaram 

a disseminar em toda a Empresa a preocupação permanente com a 

segurança. o envolvimento de todos os colaboradores e contratados 

enriqueceu o nosso conhecimento dos riscos e abriu caminho para o 

desenvolvimento de um novo conjunto de ações mitigatórias.

os riscos relativos à Saúde, Segurança e Ergonomia são identificados 

e tratados pelo Sistema de Gestão de Segurança e Saúde ocupacional 

(SGSSo) da Elektro, certificado pela oHSAS 18001 desde 2005 

e renovado em 2009. Foram investidos R$ 6,7 milhões em 2009  

(R$ 5,6 milhões em 2008) exclusivamente para dar maior segurança 

a todos os colaboradores.

Ao longo do ano, consolidamos a sistemática de identificação de 

Perigos e Avaliação de Riscos (iPAR) e continuamos a implementação 

do projeto Comportamento pela Vida.

o desenvolvimento do iPAR permitiu mapear todos os riscos 

relevantes da atividade de construção e manutenção de redes e 

subestações e criar controles de segurança para mitigá-los. Esse 

projeto envolveu diretamente os eletricistas, que contribuíram para 

ampliar o conhecimento dos perigos existentes em cada tipo de 

serviço e para desenvolver processos mais seguros para as pessoas, 

para o meio ambiente e para a rede. o comprometimento direto das 

pessoas envolvidas com os riscos da atividade facilitou a assimilação 

das novas diretrizes e garantiu uma rápida disseminação para todos 

os membros das equipes.

o programa Comportamento pela Vida, que é um grande diferencial 

da Elektro na área de segurança, tem como objetivo a prevenção de 

acidentes baseado em comportamento. implantado no final de 2008, o 

programa difundiu-se em 2009, tendo o comprometimento de todos os 

líderes da Empresa com os “5 Compromissos com a Segurança”: (1º) 

ser atuante em campo, promovendo o alinhamento de forma positiva; 

(2º) não negociar a segurança; (3º) ser responsável pela melhoria e 

gestão da segurança em sua área de atuação; (4º) promover discussões 

estratégicas de segurança e comportamento (Diálogo Estratégico 

de Segurança em Comportamento – Desc); (5º) ter um sistema de 

indicadores e de reconhecimento positivo (indicadores pró-ativos que 

registram a porcentagem de comportamento seguro com que cada 

área atua, tomando como base uma lista de 12 riscos selecionados). 

Depois do treinamento inicial de 17 pessoas por uma empresa de 

consultoria em “levantamento e observação de comportamento”, a 

Equipe Guia treinou mais 23 líderes de equipe, totalizando 40 pessoas 

preparadas para ir a campo fazer as observações de comportamento, 

com foco no processo e não na pessoa. A expectativa é finalizar 2010 

com todas as lideranças de equipe treinadas. 

o programa observação de Segurança começou em 2007 e ganhou 

força nos últimos anos, estimulando os colaboradores a identificar 

riscos no ambiente de trabalho e, a partir daí, sugerir soluções que 

promovam melhorias, principalmente na prevenção de acidentes 

graves. Em 2009, foram feitas 8.800 observações de segurança 

para melhorias no processo.

Eletricista  da equipe de linha viva 
durante atividade de manutenção de rede
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Desenvolvemos também o bioerg, um programa de prevenção de 

problemas de saúde ocupacional, como dores osteomusculares 

que podem prejudicar a saúde e que contribui para a prevenção 

de acidentes. Sua base é a biomecânica aplicada à melhoria das 

formas de manipulação nas atividades, principalmente as de campo, 

aliada às soluções da ergonomia, de modo a adotar um conjunto de 

procedimentos que levem à preservação da saúde e à prevenção 

de acidentes. Desde sua implantação, todo eletricista que entra na 

Elektro recebe orientação biomecânica de um fisioterapeuta, uma 

apostila e treinamento com instruções específicas para o serviço que 

desenvolverá. Em 2010, todos os eletricistas que atuam no campo 

serão treinados emginástica laboral orientada para os movimentos 

que executam em suas atividades.

A Elektro sediou em 2009 o Workshop internacional de Segurança 

e meio Ambiente do Grupo AEi, que contou com a presença dos 

representantes dessas áreas de todas as empresas do Grupo AEi 

(acionista controlador indireto) nas Américas. Nesse workshop foram 

discutidas as melhores práticas de segurança de cada participante 

e houve uma importante troca de conhecimento que permitiu às 

empresas incorporarem soluções de suas congêneres.

A segurança na locomoção das equipes de campo também é 

nossa preocupação e, durante o ano, concluímos o projeto de 

monitoramento de veículos com a instalação de equipamentos em 

408 veículos para monitorar velocidade, quilometragem rodada e 

tempo de utilização, entre outras funcionalidades. Além disso, demos 

treinamento teórico sobre “direção segura” para todos os motoristas. 

o treinamento prático iniciou a reciclagem em 2009 e continua com 

o cronograma para 2010.

A segurança estende-se também para fora da Empresa e, até 

dezembro de 2009, por meio de palestras às comunidades, 

56.500 pessoas foram orientadas sobre o uso seguro e adequado 

de energia elétrica.

indicadores de Segurança

Colaboradores próprios 2007 2008 2009
Total de acidentes de trabalho (c/ e s/ afastamento) - inclui acidentes com veículos 148 126 130

Total de acidentes de trabalho com afastamento 9 7 3

Total de acidentes de trabalho sem afastamento 18 19 14

Média anual de acidentes de trabalho por colaboradores 0,055 0,047 0,043

Taxa de frequência de acidentes (TF) 1,87 1,45 0,64

Taxa de gravidade de acidentes (TG) 2.536,21 176* 37,22

Taxa de lesões 0,75 0,53 0,36

Acidentes fatais 2 0 0

Colaboradores parceiros 2007 2008 2009
Total de acidentes de trabalho (c/ e s/ afastamento) - inclui acidentes com veículos 195 249 184

Média anual de acidentes de trabalho por colaboradores 0,045 0,056 0,061

Taxa de frequência de acidentes (TF) 1,90 1,83 2,08

Taxa de gravidade de acidentes (TG) 2.385,23 963,57 1.162,00

Acidentes fatais 3 1 1

População 2007 2008 2009
Taxa de gravidade de acidentes (TG) por choque elétrico na rede concessionária 12.117 2.746 12.316

Total de acidentes (inclui lesões leves e graves) 24 33 26

Nº de melhorias implementadas com o objetivo de oferecer produtos e serviços mais seguros 5 7 7**

* Valor reclassificado.
** melhorias implementadas: 1) programa Comportamento pela Vida; 2) Semana Nacional da Segurança com Energia Elétrica; 3) projeto Circuito Cultural Elektro; 4) programa 

Energia Comunitária Elektro; 5) encartes nas faturas de energia elétrica – “Fique ligado”; 6) portal eletrônico da Elektro na internet; 7) palestras com a população.
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deSeMPenHo 
oPeRaCional

O desempenho operacional foi positivamente 

afetado pela introdução de novas tecnologias 

e por mudanças de processos que tornaram 

a atividade de campo não só mais segura, 

mas também mais produtiva, com ganhos 

significativos para os clientes e para a Elektro. 

Em 2009, registramos o mais baixo Frequência 

Equivalente de Interrupções por Unidade 

Consumidora (FEC) de nossa história, apesar das 

intempéries climáticas. 

Eletricista conduzindo veículo leve 4x4 
especial para operações de difícil acesso 



EFiCiÊNCiA 
DEmoNStRADA 
Em ANo DE 
RECoRDE DE 
iNtEmPéRiES 
ClimátiCAS

A Elektro continuou apresentando em 2009 evolução positiva em 

seus indicadores operacionais, que já são considerados referência no 

setor de distribuição de energia elétrica nacional. Este desempenho 

é fruto de sua eficiência operacional e do foco na melhoria contínua e 

inovação nos processos, bem como o crescente foco em  manutenção 

preventiva, tornando o sistema elétrico ainda mais robusto. Em 2009, 

recebemos pela quinta vez o prêmio de melhor Gestão operacional, 

concedido pela Associação brasileira das Distribuidoras de Energia 

Elétrica (Abradee).

o indicador de Duração Equivalente de interrupção por unidade 

Consumidora (DEC) registrou um pequeno aumento devido às 

condições climáticas atípicas, com sucessivos períodos de chuvas 

ininterruptas, que dificultaram o deslocamento de equipes de campo 

para o restabelecimento do fornecimento de energia. Até outubro, o 

indicador manteve-se em nível mais baixo, piorando somente nos 

meses finais do ano, quando as intempéries climáticas tornaram-se 

mais severas.

o indicador de Frequência Equivalente de interrupção por unidade 

Consumidora (FEC), por outro lado, registrou o melhor nível da história 

da Elektro. Seu bom desempenho está associado aos investimentos 

realizados no sistema elétrico, principalmente em manutenção 

preventiva e preservação dos ativos, que mantiveram a robustez da 

rede e, também, aos investimentos em digitalização, automação e 

sistemas, que aprimoraram a eficiência no monitoramento, trazendo 

melhoria na qualidade do fornecimento.

DEC –  Duração equivalente de interrupção por unidade 
consumidora (horas)

Dez/07 Dez/08 Dez/09

8,748,52
9,36

FEC –  Frequência equivalente de interrupção por unidade 
consumidora (interrupções)

5,946,02
6,41

Dez/07 Dez/08 Dez/09

Eletricista operando equipamento 
com tecnologia, resultando em 
maior eficiência operacional

   Relatório de Sustentabilidade 2009

37



o índice de perdas de energia registrou um pequeno aumento em relação ao ano anterior, o que é atribuído principalmente à maior participação 

dos segmentos residencial e comercial no consumo, pois estes apresentam índices de perdas maiores do que os do segmento industrial, cuja 

participação no consumo caiu em decorrência da crise econômica. Ainda assim, o índice registrado é um dos menores do brasil.

Para atenuar as perdas, a Elektro dispõe de meios de recuperação como a substituição de medidores avariados, o aumento da assertividade de 

inspeções e a detecção de procedimentos irregulares.

A cidade turística de São luiz do Paraitinga está localizada no Vale do 

Paraíba, a 182 km da cidade de São Paulo. As fortes chuvas do início 

de 2010 alagaram quase todo o município e causaram um grande 

prejuízo aos moradores e ao patrimônio histórico. De acordo com a 

Defesa Civil Estadual, aproximadamente nove mil pessoas tiveram 

de deixar suas casas. Construções históricas foram danificadas e 

algumas desabaram, como a igreja matriz de São luiz de tolosa.

Com as enchentes e os deslizamentos, vários pontos da rede de 

distribuição de energia elétrica foram danificados, criando um 

cenário de catástrofe. A agilidade e a organização dos colaboradores 

da Elektro foram fundamentais para que o fornecimento de energia 

elétrica pudesse ser restabelecido o mais rápido possível. Houve 

grande mobilização dos colaboradores da Empresa, que uniram 

esforços para remediar a situação e garantir o restabelecimento de 

energia elétrica com segurança e qualidade.

A interrupção no fornecimento em São luiz do Paraitinga teve início 

em 1° de janeiro de 2010 e afetou 91% dos clientes no município. 

Para garantir a segurança da população,  a Elektro fez o desligamento 

preventivo da energia elétrica nos locais alagados. A Empresa não 

mediu esforços e tomou medidas emergenciais para garantir o início 

do restabelecimento de energia dos serviços essenciais, utilizando 

botes para fazer a religação. Em 5 de janeiro, o fornecimento de 

energia já estava normalizado para 70% dos consumidores e, dois 

dias depois, para toda a cidade.

Para auxiliar no trabalho noturno de rescaldo dos prédios históricos e 

oferecer maior segurança à população, a Elektro instalou um gerador 

de iluminação pública no centro histórico da cidade. Para conseguir 

SãO luIz DO PARAITINGA — uM EXEMPlO DE MOBIlIzAçãO, DEDICAçãO E CIDADANIA

um restabelecimento rápido, utilizou equipamentos com novas 

tecnologias que a Empresa possui, como os veículos multifunção, 

que conseguiram atuar em condições adversas para a instalação de 

postes e reinstalação da rede elétrica.

Foi necessário o deslocamento de mais de 130 colaboradores 

de outras áreas do Estado para aumentar o contingente e estar à 

frente das necessidades de manutenção e reconstrução da rede de 

distribuição. Esses colaboradores deram um exemplo de força de 

vontade e dedicação numa situação crítica. Graças a eles, tivemos o 

reconhecimento da população e dos órgãos públicos.

Além de promover o rápido reestabelecimento do fornecimento 

de energia elétrica para a cidade e disponibilizar serviços 

extraordinários para facilitar a vida dos moradores, como a 

disponibilização de uma unidade móvel de Atendimento, a Elektro 

e seus colaboradores cumpriram sua função social com algumas 

ações importantes,destacando-se:

•  o projeto “Energia Comunitária Elektro – Por uma Comunidade 

melhor”, que faz parte do programa de eficiência energética, 

entregou cerca de 150 geladeiras e auxiliou 250 famílias com 

a realização de melhorias nas instalações elétricas afetadas, 

efetuando a troca de tomadas, fiação, interruptores, soquetes e 

também com a doação de lâmpadas econômicas;  

•  Em toda a área de concessão, os colaboradores da Elektro 

mobilizaram-se para arrecadar donativos, tais como alimentos, 

água mineral, roupas, produtos de higiene pessoal e de limpeza. 

os colaboradores da AEi também se mobilizaram arrecadando 

recursos para a população do município.

Indicadores Operacionias 2007 2008 2009
DEC – Duração equivalente de interrupção por consumidor (horas) 1 9,36 8,52 8,74

FEC – Frequência equivalente de interrupção por consumidor (interrupções) 1 6,41 6,02 5,94

Perdas de energia (%) 2 6,86 6,71 6,76

1  os indicadores acima não consideram os dias críticos, associados a situações de emergência, conforme definido pela resolução Aneel 024/2000. Caso considerados, os 
indicadores DEC e FEC seriam de 10,97 e 7,15 (31/12/07), 10,44 e 6,89 (31/12/08) e  13,81 e 7,83 (31/12/09),  respectivamente. os indicadores de 31/12/09 incorporam 
o efeito do blecaute ocorrido em 10/11/09.

2  No indicador de perdas não estão computadas as perdas referentes à mudança provisória da medição de fronteira da linha de transmissão Capão bonito – itapeva – itararé 
de 138 kV, determinado pela CCEE. Essa perda será anulada após a entrada em operação da lt maringá – itararé ii de 230 kV, com conclusão prevista para outubro de 2010. 
Caso essa perda não fosse descontada, o índice em 2009 seria 6,78 %.  
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deSeMPenHo 
CoMeRCial

Mais de 11 mil gigawatts/hora (GWh) foram 

fornecidos em 2009 a clientes finais. Conectamos 

mais 56 mil novos clientes à nossa rede. Nossa 

receita de fornecimento de energia e de uso do 

sistema cresceu 11,7%, superando os R$ 4 bilhões. 

Esse crescimento foi sustentado principalmente 

pelas classes residencial e comercial, enquanto o 

consumo nas classes industrial e rural caiu. 

Colaboradora da Central de Atendimento ao Cliente (CAC) 



EFiCiÊNCiA NA 
CoNtRAtAção E 
No FoRNECimENto 
DE ENERGiA

ConsuMo E FoRnECiMEnto DE EnERgia

Volume de fornecimento de energia a clientes finais (GWh)*

Consumo total de energia elétrica na área de concessão (GWh)*

Receita de fornecimento de energia e de uso do sistema  
(R$ milhões)

Soma das demandas de uso do sistema de distribuição  
por clientes livres (MW)*

2007

2007

2007

20072008

2008

2008

20082009

2009

2009

2009

11.036

13.682

4.085

23.10210.845

13.716

3.657

13.090

9.971

13.205

3.628

300 252
366

8.865

3.328 3.405 3.719

14.237

14.902

 Clientes livres (uso do sistema de distribuição)

 Clientes finais (venda de energia)

 Acordo TUSD-G 

  Soma das demandas de uso do sistema de distribuição por clientes 
livres (MW)

8,8%

3,9%

-12,2%

0,8%

1,8%

-0,3%

8,8%

76,5%

11,7%

Cliente da Elektro do setor de bebidas

* informação não auditada pelos auditores independentes
obS.: tuSD-G – tarifa de uso do sistema de distribuição para unidades geradas, conforme descrito em Nota explicativa no 9.
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Fornecimento de energia a clientes finais
GWh (1) R$ milhões

2008 2009 Var. % 2008 2009 Var. %
Residencial  3.346,7  3.547,0 6,0%  1.337,8  1.478,2 10,5%

Industrial  4.052,3  3.907,8 -3,6%  1.076,5  1.129,4 4,9%

Comercial  1.580,3  1.691,4 7,0%  555,9  634,2 14,1%

Rural  807,3  782,4 -3,1%  158,1  163,5 3,4%

Poder Público  229,4  275,9 20,3%  77,3  104,2 34,9%

Iluminação pública  428,9  423,0 -1,4%  89,1  93,8 5,3%

Serviços públicos  400,0  408,1 2,0%  110,3  116,1 5,3%

Fornecimento de energia a clientes finais  10.844,9  11.035,6 1,8%  3.404.8  3.719,5 9,2%

uso do sistema de distribuição clientes livres
MWh (1) R$ milhões

2008 2009 Var. % 2008 2009 Var. %
Soma das demandas de uso do sist. de distrib. (2)  13.089,5  23.101,6 76,5%  252,4  365,9 44,9%

Receita de fornecimento de energia + uso do sistema de distribuição  3.657,2  4.085,4 11,7%

(1) informação não auditada pelos auditores independentes.
(2) Refere-se à demanda faturada.

No ano de 2009, a Elektro forneceu 11.036 GWh de energia elétrica 

a seus clientes finais, representando um crescimento de 1,8% 

quando comparado a 2008. 

A classe industrial apresentou redução de 3,6% no consumo de 

energia em razão do impacto mais acentuado da crise financeira 

internacional no setor industrial. No último trimestre do ano, foi 

possível observar uma recuperação do consumo desta classe.

As classes residencial e comercial apresentaram crescimentos de 

consumo de 6,0% e 7,0%, respectivamente. Esse desempenho 

deve-se, principalmente, às altas temperaturas registradas durante 

o primeiro trimestre do ano e em novembro e dezembro, bem como 

à retomada da oferta de crédito para pessoas físicas que, junto com 

a diminuição da carga tributária de eletrodomésticos, resultou em 

um maior número de aparelhos ligados à rede e, consequentemente,  

um maior consumo de energia elétrica.

o aumento expressivo do volume de chuvas no segundo semestre, 

45% superior à média histórica desse período, refletiu diretamente 

no consumo de energia para irrigação, influenciando o resultado da 

classe rural, que apresentou queda de 3,1% no ano depois de haver 

crescido 7,9% no primeiro semestre. 

As classes representadas pelo poder público, iluminação pública 

e serviços públicos que, juntas, respondem por 10% do mercado 

da Elektro, apresentaram crescimento de 4,6% em 2009, devido 

principalmente ao aumento da demanda contratada de um grande 

cliente da classe serviços públicos. Deve-se ressaltar que, com a 

reclassificação de unidades consumidoras entre estas três classes, 

ocorrida no primeiro semestre de 2008, a evolução individual de 

cada classe fica distorcida.

o aumento de 76,5% na soma das demandas de uso do sistema de 

distribuição no ano de 2009 deve-se, principalmente, aos acordos 

celebrados com as geradoras CESP e AES-tietê, que resultaram na 

assinatura de contratos de uso do sistema de distribuição com tais 

geradoras. Segundo este acordo, e atendendo à legislação vigente, 

as geradoras passam a pagar pelo uso do sistema de distribuição,  

e a Elektro, por sua vez, repassa à concessionária de transmissão os 

valores devidos referentes à conexão com o sistema de transmissão. 

Excluindo-se estes volumes referentes às geradoras, os demais 

clientes que usam o sistema de distribuição apresentaram soma 

das demandas de 14.237 mW, com incremento de 8,8% em 

relação ao mesmo período do ano anterior. Para mais detalhes, ver  

Nota Explicativa nº 9.

A receita de fornecimento de energia e do uso do sistema de 

distribuição foi de R$ 4.085,4 milhões, contra R$ 3.657,2 milhões 

em 2008, apresentando crescimento de 11,7%. Este comportamento 

deve-se aos efeitos dos reajustes tarifários ocorridos em 2008 e 

2009, com o incremento médio nas tarifas de 10,91% e 12,19%, 

respectivamente, com o acréscimo do volume de energia fornecida a 

clientes finais, impulsionado pelo crescimento nas classes residencial 

e comercial, que apresentam tarifas mais elevadas. 

8,5% foi o crescimento da 
receita bruta em 2009.
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BasE DE CliEntEs
Em dezembro de 2009, a base de consumidores da Elektro era de 

2.123 mil clientes, com um acréscimo de 56 mil novos clientes ou 

2,7% sobre a base de consumidores de dezembro de 2008.

CoMPRa DE EnERgia
Durante o ano, 71,3% do suprimento de energia para a Elektro foi 

feito com energia adquirida por meio de contratos provenientes de 

leilões de energia no ambiente regulado. A aquisição compulsória 

proveniente de itaipu representou 24,4% do total de energia 

comprada. o restante foi composto de 2,2% de energia proveniente 

de empreendimentos participantes do Programa de incentivo a 

Fontes Alternativas (Proinfa) e 2,1% de contratos bilaterais.

Considerando as condições estabelecidas pelo atual marco 

regulatório, a Elektro contratou suas necessidades de energia para 

o período de 2009 a 2012 e precisará contratar energia adicional 

para suprir as necessidades a partir de 2013. Parte dessa energia 

adicional já foi adquirida nos leilões das usinas do Rio madeira  

(Jirau e Santo Antonio) e quantidades adicionais serão adquiridas em 

leilões regulados.

Em 2009, o consumo total de energia elétrica na área de concessão 

da Elektro, considerando os clientes livres e cativos, foi de 13.682 

GWh, o que representa uma redução de 0,3% em relação a 2008. 

Apesar da elevação do consumo das classes residencial e comercial, 

esse resultado foi determinado pela diminuição no consumo dos 

grandes clientes industriais, principalmente os clientes livres, 

afetados pela redução da atividade econômica mundial.

Volume de Fornecimento de Energia a  
Clientes Finais (11.035,6 GWh)*

10%

7%

15%

32%

36%

Receita de Fornecimento de Energia a  
Clientes Finais (R$ 3.719,5 milhões)

9%

4%

17%

30%

40%

Segmentação dos clientes (Total: 2,1 milhões)

 Residencial

 Industrial

 Comercial

 Rural

 Demais 5,8%
6,7%

85,5%

1,0%

1,0%

Evolução do número de clientes (milhares)*

2007 2008 2009

2.123

2.067

2.005

crescimento médio de 2,9% a.a.

 Residencial

 Industrial

 Comercial

 Rural

 Demais

 Residencial

 Industrial

 Comercial

 Rural

 Demais

* informações não auditadas pelos auditores independentes.
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deSeMPenHo 
eConôMiCo e 
FinanCeiRo

Em ano de conjuntura econômica atípica, a Elektro 
forneceu 1,8% mais energia a consumidores finais 
e aumentou em 8,5% a Receita Operacional Bruta. 
O Lucro Líquido de R$ 486 milhões foi 24% maior 
e o Ebitda de R$ 752 milhões manteve-se em linha 
com o ano anterior. Alem disso, a Elektro investiu 
R$ 276 milhões em seus ativos, o que representa 
um incremento de 8,8% em relação ao ano 
anterior. Em 2009 a Companhia voltou ao mercado 
de capitais com uma bem sucedida emissão de  
R$ 300 milhões de debêntures, garantindo 
situação de liquidez confortável e mantendo sua 
estrutura de capital em patamares prudentes.

Colaborador da Diretoria Executiva Financeira 
e de Relações com investidores



ANo DE 
CRESCimENto 
DE RESultADoS 
APESAR DA  
CRiSE FiNANCEiRA 
muNDiAl

aMBiEntE EConôMiCo
o ano de 2009 teve seu início marcado pelos impactos da crise 

financeira internacional, que atingiu a economia brasileira a partir do 

último trimestre de 2008. No primeiro trimestre de 2009, a atividade 

econômica recuou ao mais baixo nível dos últimos 34 anos. Ao 

longo do ano, porém, ocorreu uma gradual recuperação do mercado 

interno, com a expansão do crédito ao consumo e à habitação, a 

redução dos juros e dos impostos e o consequente aumento da 

liquidez. Esse processo fortaleceu-se no segundo semestre do ano. 

Em setembro de 2009, a agência de classificação de riscos moody’s 

foi a última das três grandes agências a elevar a classificação do 

brasil de risco soberano de longo prazo para grau de investimento. 

Pela primeira vez desde sua criação (em 1989), o Índice Geral de 

Preços do mercado (iGP-m) encerrou o ano com deflação de 1,72%, 

depois de ter registrado uma inflação de 9,81% em 2008. o resultado 

foi influenciado pela queda do dólar e seu reflexo nos preços das 

matérias-primas, bens intermediários e produtos exportáveis. o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (iPCA) fechou o ano com 

um aumento de 4,31%, abaixo dos 5,90% verificados em 2008. A 

queda nos preços dos alimentos foi o principal motivo para a redução 

desse índice.

As taxas de juros registraram reduções expressivas no primeiro 

semestre do ano. A taxa básica de juros (Selic) foi reduzida de 

13,75% para 8,75% ao ano, patamar mais baixo desde sua criação 

em 1986. Em dezembro de 2009, com o iPCA próximo do centro da 

meta  de 4,5% ao ano estabelecida pelo governo, o Comitê de Política 

monetária (Copom) decidiu manter a taxa Selic em 8,75% ao ano. 

o Conselho monetário Nacional reduziu a taxa de Juros de longo 

Prazo (tJlP), que se encontrava há 27 meses no nível de 6,25%, para 

6,00% ao ano, o mais baixo patamar desde sua criação, em 1984.

Segundo dados do instituto brasileiro de Geografia e Estatística 

(ibGE), a produção industrial brasileira fechou 2009 registrando a 

maior queda anual desde 1990, com recuo de 7,4% em relação 

ao ano anterior. A brusca redução da demanda internacional e 

a demora das economias desenvolvidas para sair da crise, com 

consequente deterioração da confiança no mercado e redução do 

nível de investimentos na indústria, foram os principais agentes 

desse resultado.

o superavit da balança comercial de 2009 ficou 1,4% abaixo do 

verificado no ano de 2008 (uS$ 24,6 bilhões contra uS$ 25,0 

bilhões). As exportações e importações, com quedas de volumes e 

preços, registraram reduções de 22,2% e 25,3%, respectivamente, 

atingindo uS$ 152,3 bilhões e uS$ 127,6  bilhões em valor.

Eletricistas em atividade de manutenção, ao potencial, em linhas de 
transmissão, com cesta aérea de 25 metros e isolação de até 500 quilovolt (kV).
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Indicadores (variação acumulada, exceto taxa de câmbio) 2008 2009
Taxa de câmbio R$/US$* 2,3370 1,7412

Valorização (desvalorização) cambial – Real em relação ao Dólar -31,94% 25,49%

IGP-M 9,81% -1,72%

IPCA 5,90% 4,31%

CDI 12,33% 9,84%

TJLP 6,25% 6,12%

*Cotação em 31 de dezembro de 2009

REvisão E REajustE taRiFáRio
Conforme previsto no contrato de concessão, em 27 de agosto 

de 2007, ocorreu a revisão tarifária periódica da Elektro, que 

implicou uma redução média das tarifas de 18,59%. Alguns 

parâmetros utilizados no cálculo da revisão tarifária de 2007 foram 

determinados em caráter provisório para todas as distribuidoras de 

energia elétrica do País. 

Em 27 de agosto de 2009, a Aneel determinou os valores definitivos 

para estes parâmetros, que foram recalculados e resultaram em uma 

redução média de 20,52% nas tarifas da Elektro, em vez de 18,59%. 

A diferença dos valores faturados no período de 27 de agosto de 2007 

a 26 de agosto de 2009 vem sendo revertida em modicidade tarifária 

desde agosto de 2009 e seu valor corresponde a R$ 55,8 milhões.

Ao mesmo tempo, a Aneel homologou o reajuste tarifário anual de 

12,19%, mas, devido à exclusão da base tarifária de componentes 

financeiros que haviam sido adicionados no reajuste tarifário anterior, 

o efeito a ser percebido pelos consumidores cativos é de 4,98% 

(Nota Explicativa nº 4).

os indicadores econômicos que mais influenciaram os resultados da Elektro apresentaram a seguinte evolução:

Itens de resultados e indicadores (valores em R$ milhões) 2008 2009 Var. $ Var.%
Venda de energia a clientes finais 3.404,8 3.719,5 314,7 9,2%

Receita pelo uso do sistema de distribuição 252,4 365,9 113,5 45,0%

Outras receitas 62,6 (50,7) (113,4) -181%  

Receitas operacionais 3.719,9 4.034,6 314,7 8,5%

Deduções às receitas operacionais (1.207,4) (1.372,3) (164,9) 13,7%

Receitas operacionais líquidas 2.512,5 2.662,3 149,9 6,0%

Energia comprada para revenda 1 (1.328,6) (1.453,6) 125,0 -9,4%

Gastos operacionais (553,8) (590,0) 36,2 -6,5%

Resultado do serviço 630,1 618,7 (11,3) -1,8%

EBITDA 2 754,4 752,4 (2,0) -0,3%

Resultado financeiro (140,2) 2,9 143,2  -102,1% 

lucro líquido 391,8 485,6 93,8 23,9%

(1) líquido de crédito de PiS/CoFiNS.
(2) Resultado do Serviço + Amortização da mais-valia do imobilizado + Depreciação e outras Amortizações.

Nota sobre a reclassificação dos resultados de 2008 – A lei 

nº 11.638/07, que entrou em vigor em  1o de janeiro de 2008, 

trouxe várias alterações na lei das Sociedades por Ações, 

especialmente em relação ao capítulo que trata da elaboração 

e divulgação das Demonstrações Financeiras, incluindo-se 

critérios de reconhecimento e valorização de ativos e passivos. 

o principal objetivo dessas alterações foi possibilitar o processo 

de convergência das práticas contábeis adotadas no brasil 

às normas internacionais de contabilidade do International 

Financial Reporting Standards (iFRS). Para atender a essas 

alterações da legislação societária brasileira, os resultados de 

2008 foram parcialmente reclassificados, a fim de se tornarem 

comparáveis aos de 2009 (Nota Explicativa nº 2).

DEsEMPEnho EConôMiCo-FinanCEiRo

RESultADOS
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EBitDA2 (R$ milhões) e margem EBitDA3 (%)

2007 2008 2009

752754
823

36,5%

28,3%30,0%

 Margem EBITDA

 EBITDA
2   Resultado do serviço + Depreciação + Amortização da mais-valia e outras 

amortizações (demonstrações de resultados e demonstrações dos fluxos de caixa)

3  EbitDA/Receita operacional líquida 

lucro líquido (R$ milhões) e margem líquida (%)4

2007 2008 2009

486

392
467

20,7% 18,2%

15,6%

 Lucro líquido/Receita operacional líquida

 Lucro líquido

Resultado do serviço (R$ milhões) e
margem do resultado do serviço1 (%)

2007 2008 2009

619630
702

31,1%

23,2%25,1%

1 Resultado do serviço/Receita operacional líquida

 Margem resultado do serviço

 Resultado  do serviço

A receita operacional bruta atingiu R$ 4,0 bilhões, um valor 8,5% 

superior ao obtido em 2008. A receita operacional líquida foi de 

R$ 2,7 bilhões, com crescimento de 6,0%. o incremento provém 

do aumento da tarifa média, decorrente dos reajustes tarifários 

de 2008 e 2009, e do crescimento do consumo de energia pelas 

classes residencial e comercial, que, com tarifas mais elevadas, 

compensaram a queda verificada nas classes industrial e rural. 

Deve-se destacar que o crescimento de receita poderia ter sido 

maior, não fosse o efeito negativo de R$ 55,8 milhões do resultado 

definitivo da revisão tarifária de agosto de 2007, registrado na linha 

de outras Receitas (Notas Explicativas 4.1 e 8.6.).

o custo da energia comprada para revenda cresceu 9,4% em 

comparação ao mesmo período de 2008, devido ao incremento no 

volume comprado e ao aumento da tarifa média.

o EbitDA atingiu R$ 752,4 milhões, valor que corresponde a 

uma pequena queda de 0,3% em relação a 2008. o resultado do 

serviço foi de R$ 618,7 milhões, com redução de 1,8% sobre o 

resultado de 2008*.

o resultado financeiro foi positivo em R$ 2,9 milhões, um aumento 

expressivo quando comparado ao resultado negativo de R$ 140,2 

milhões apresentado em 2008. A causa principal dessa diferença 

foi a reversão de R$ 95,8 milhões da provisão para contingência de 

PiS e CoFiNS incidentes sobre receitas financeiras (Nota Explicativa  

nº 34). Desconsiderado este efeito não recorrente, o resultado 

financeiro torna-se uma despesa de R$ 92,9 milhões, cuja variação 

positiva de R$ 47,3 milhões em relação ao mesmo período de 2008 

é devida, principalmente, à deflação do iGP-m, índice de reajuste 

da 1ª série da 2ª emissão de debêntures, que representa 28% da 

dívida da Empresa.

Como resultado, a Elektro registrou um lucro líquido de R$ 485,6 

milhões, 24% superior aos R$ 391,8 milhões obtidos em 2008. 

Excluindo-se os itens não recorrentes — reversão da provisão para 

contingência e resultado definitivo da revisão tarifária —, o lucro do 

período seria de R$ 445,6 milhões (líquido de imposto de Renda e 

Contribuição Social).

4 lucro líquido/Receita operacional líquida

*  Excluindo-se os efeitos não recorrentes referentes à determinação final dos  

valores preliminares da revisão tarifária de agosto de 2007, o Ebitda teria sido de 

R$ 808,2 milhões, 7,1% superior ao do ano anterior.
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EStRutuRA DE CAPitAl

total do endividamento em 31/12/2009
(total: R$ 1.108,9 milhões)

 IGPM
 CDI
 TJLP
 IPCA
 Outros

11,0%

3,8%

22,2%

34,8%

28,2%

Perfil da dívida em 31/12/2009
Curto prazo longo prazo Total
R$ milhões R$ milhões R$ milhões %

Debêntures 249,3 421,3 670,6 61%

BNDES Finem/Finame 56,3 224,1 280,4 25%

Eletrobrás 6,9 92,5 99,4 9%

Finep 0,8 33,2 34,0 3%

Arrendamento mercantil 9,0 15,5 24,5 2%

Dívida bruta 322,3 786,6 1.108,9 100%

Perfil da dívida 29% 71% 100%

(-) Caixa, aplicações financeiras e caução de fundos (1) (281,5)

Dívida líquida   827,4  

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

A Elektro encerrou 2009 com endividamento líquido de R$ 827,4 

milhões, diferença entre o endividamento total de R$ 1.108,9 

milhões e as disponibilidades de caixa de R$ 281,5 milhões. A dívida 

de longo prazo corresponde a 71% do total do endividamento, o que 

representa um perfil de solvência confortável.

Para financiar seu programa de investimentos, a Empresa captou 

R$ 170 milhões de recursos distribuídos entre as seguintes linhas 

de financiamento:

•  Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES): 

R$ 108,0 milhões, por meio de agentes financeiros;

•  Eletrobras: R$ 37,3 milhões, relacionados ao programa Luz para Todos;

•  Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vinculada ao Ministério 

da Ciência e tecnologia: R$ 24,7 milhões.

Ao final do exercício, o grau de alavancagem (dívida líquida/(dívida 

líquida+patrimônio líquido) era de 42%, patamar que garante uma 

boa liquidez.

o endividamento total apresentava, ao final do ano, a seguinte 

estrutura de indexação:

ClASSiFiCAçãO DE RiSCO
Em 13 de maio de 2009, a agência de classificação de risco 

Standard & Poor’s elevou em um nível o rating corporativo da Elektro, 

que passou de brAA para brAA+, um rating entre os melhores do 

setor de distribuição de energia. A 2ª emissão de debêntures simples 

não conversíveis em ações, de 2005, no valor de R$ 750 milhões, 

também teve seu rating elevado de brAA+ para brAAA. A 3ª emissão 

de debêntures simples não conversíveis em ações, feita em 18 de 

junho de 2009, no valor de R$ 300 milhões, foi classificada pela 

Standard & Poor’s como brAA+.

Estrutura de capital  

2007 2008 2009

100%100%100%

34% 38% 42%

66% 62% 58%

 Dívida líquida

 Patrimônio líquido
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FluxO DE CAixA
Em 2009, a geração de caixa foi de R$ 74,2 milhões, R$ 26,5 

milhões superior ao caixa registrado em 2008. Esta variação deve-

se principalmente a:

•  Acréscimo de R$ 85,8 milhões na geração operacional de caixa, 

devido, principalmente, ao aumento no consumo das classes 

residencial e comercial, que apresentam tarifas mais elevadas e 

incremento de receita de demanda do uso do sistema de distribuição; 

•  Novas captações de empréstimos, no valor de R$ 170,2 milhões 

por meio de linhas de financiamentos do bNDES, Eletrobras e 

Finep e de R$ 120,0 milhões na 1ª emissão de notas promissórias; 

•  incremento líquido de R$ 297,2 milhões referente à captação da 

3ª emissão de debêntures.

Estes efeitos foram parcialmente compensados por:

•  Aumento de R$ 16,8 milhões na atividade de investimento, 

devido ao maior número de novas ligações e expansão da rede 

e pelo aumento nos investimentos em programas de tecnologia 

da informação, principalmente na implantação de nova versão do 

sistema SAP (Projeto NEo);

•  Elevação de R$ 320,0 milhões na amortização de financiamentos 

(principal), especialmente sobre a 2ª emissão de debêntures, 1ª 

emissão de notas promissórias e financiamentos com o bNDES; 

•  Aumento de R$ 181,2 milhões em Dividendos e Juros sobre 

Capital Próprio pagos em decorrência, principalmente, da elevação 

do lucro líquido do primeiro semestre de 2009 em comparação ao 

mesmo período de 2008. 

Valores em R$ milhões Variação
2008 2009 R$ milhões

 lucro líquido do exercício  391,8  485,6  93,8 

 Depreciação e amortizações  117,0  126,3  9,3 

 Amortização de tributos diferidos  63,6  97,0  33,4 

 Juros e variações monetárias e cambial  137,7  39,8  (97,9)

 Constituição de ativo/passivo regulatório  3,1  64,7  61,6 

 Outros  73,8  25,5  (48,3)

 Despesas (receitas) que não afetam o caixa  395,3  353,3  (41,9)

 lucro líquido Ajustado  787,1  838,9  51,8 

 Variação do Capital de Giro Operacional  (260,3)  (226,3)  34,0 

 Geração Operacional de Caixa após Imposto de Renda, Contribuição Social e Pagamento de Juros  526,8  612,6  85,8 

 Aquisições de Imobilizado  (267,9)  (276,1)  (8,2)

 Outros  (7,6)  (16,2)  (8,6)

 Atividades de Investimento  (275,5)  (292,2)  (16,8)

 Amortização de principal  (52,3)  (372,2)  (320,0)

 Captação de empréstimos  128,7  290,2  161,4 

 Captação de debêntures  -    297,2  297,2 

 Atividades de Financiamento antes do pagamento de Dividendos  76,5  215,1  138,7 

 Dividendos e juros sobre capital próprio pagos  (280,1)  (461,3)  (181,2)

 Atividades de Financiamento após pagamento de Dividendos  (203,6)  (246,2)  (42,6)

 Geração (consumo) líquido de Caixa  47,7  74,2  26,5 

 Saldo Inicial do Exercício (excluindo caução de fundos)  157,3  205,0  47,7 

 Saldo Disponível de Caixa do Exercício (excluindo caução de fundos)  205,0  279,2  74,2

Obs.:  Conforme esclarecimentos em Nota Explicativa nº 2, houve reclassificação nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2008 em relação aos números 
publicados no exercício anterior, a fim de melhor comparação com os resultados de 2009.

Em maio de 2009, a 

Standard & Poor’s 

elevou o rating corporativo da 

Elektro de brAA para brAA+, 

entre os melhores do setor.
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iNVEStiMENtOS

Foram realizados investimentos de R$ 276,1 milhões, dos quais  

R$ 4,6 milhões com recursos de clientes. os principais investimentos 

e seus respectivos valores foram assim distribuídos:

•  R$ 215,0 milhões em expansão, melhorias e preservação do 

sistema elétrico e suporte operacional, dos quais: R$ 94,6 

milhões foram investidos na preservação do sistema elétrico;  

R$ 19,7 milhões em melhorias e atualizações tecnológicas;  

R$ 64 milhões em novas ligações e expansão das subestações 

e linhas de transmissão e R$ 36,7 milhões em programas de 

tecnologia da informação e infraestrutura;

•  R$ 56,4 milhões no Programa de universalização, em cumprimento 

à lei n° 10.438/2002, segregados da seguinte forma: R$ 45,4 

milhões em Programas Rurais de eletrificação, que viabilizaram o 

fornecimento de energia elétrica de 7.564 novos clientes, por meio 

do Programa luz para todos, com 264 ligações acima da meta 

do ano e R$ 11,0 milhões no Programa de universalização, que 

determina o atendimento de novas ligações e aumento de carga, 

sem ônus aos clientes com carga inferior a 50 kVA.

os investimentos foram superiores aos realizados no ano anterior, 

devido ao aumento das verbas destinadas a novas ligações e à 

expansão de subestações e linhas de transmissão e, também, ao 

aumento em projetos de suporte operacional, como renovação 

antecipada da frota (R$ 13,7 milhões), em virtude da redução do iPi, 

e tecnologia da informação, referente à conclusão do Projeto NEo – 

nova versão da ferramenta SAP (R$ 7,0 milhões).

Evolução dos investimentos1 (R$ milhões)

2007 2008 2009

271
249253

1 Exclui investimentos realizados com recursos de clientes (R$ 4,6 milhões)

 Universalização

 Expansão e modernização do sist. elétrico e suporte operacional

66 55
56

187 194
215

Eletricista realiza a substituição de 
lâmpada de iluminação pública
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valoR aDiCionaDo

Distribuição do valor adicionado  
(valor distribuido = R$ 2.205 milhões)

 Governo

 Acionistas

 Encargos do consumidor

 Pessoal

 Bancos e financiadores

9%

12%

22%

52%

5%

Demonstrativo do valor adicionado – valores em R$ milhões 2008 2009 Var. $ Var. %
Receitas 3.707,1 4.025,9 318,8 9%

Insumos adquiridos de terceiros (1.723,6) (1.876,7) -153,1 9%

Depreciação e amortizações (124,3) (133,6) -9,3 7%

Receitas financeiras e variações monetárias e cambiais 97,2 189,0 91,8 94%

Valor adicionado a distribuir / Distribuição do valor adicionado 1.956,4 2.204,6 248,2 13%

Pessoal 176,9 195,6 18,7 11%

Governo 1.011,4 1.150,7 139,3 14%

Encargos do consumidor 209,5 256,4 46,9 22%

Bancos e financiadores 167,0 116,3 -50,7 -30%

Acionistas 391,7 485,6 93,9 24%

o valor adicionado a distribuir (R$ 2.204,6 milhões) cresceu mais 

do que as receitas que o geraram (13% contra 9%), porque houve 

expressivo aumento das receitas financeiras e variações monetárias 

e cambiais (94%). Houve também ganho de produtividade e margem 

frente aos 9% de aumento das receitas, porém, serviu para compensar 

apenas parcialmente o maior crescimento verificado no custo da 

energia comprada (10%), cujo peso é substancialmente maior.

Em relação ao exercício anterior, a distribuição do valor adicionado 

registrou maior crescimento da parcela que coube aos acionistas sob 

a forma de dividendos e juros sobre capital próprio (+24%), enquanto 

houve queda do valor atribuído aos bancos e financiadores (-30%).

o gráfico seguinte mostra a participação de cada categoria na 

distribuição do valor adicionado de 2009.

Nossa Empresa conseguiu 

construir uma REPUTAÇÃO 

na distribuição de eletricidade 

associada a COMPETÊNCIA 
éTICA.

o governo reteve 52% do valor adicionado total, capturando  

R$ 1.150,7 milhões para os cofres públicos. Destacam-se, na 

categoria, os governos estaduais, que retiveram R$ 720,2 milhões 

ou 33% do valor adicionado total.

uma parcela de R$ 195,6 milhões, 11% maior do que a de 2008 

e correspondente a 9% do valor adicionado total, coube aos 

colaboradores da Elektro, confirmando a importância econômica e 

social da Empresa como empregadora.

Para os acionistas, coube uma parcela de 22% do valor adicionado 

total, sendo R$ 461,3 de dividendos e juros sobre capital próprio  

(R$ 371,1 milhões em 2008) e R$ 24,3 milhões sob a forma de 

lucros retidos (R$ 20,6 milhões em 2008).
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ativos E Passivos intangívEis
Estamos seguros de que a eficiência operacional da Elektro, 

reconhecida pela conquista dos prêmios Abradee de “melhor Gestão 

operacional” em cinco dos últimos seis anos (2004 e 2006-2009), 

seja o seu principal ativo intangível. Para uma empresa que possui 

um mercado cativo, mas ao mesmo tempo delimitado, e opera com 

tarifas fixadas de acordo com regras pré-estabelecidas em contrato 

e em lei, a eficiência operacional é o diferencial que faz conquistar 

maiores retornos para os acionistas e credibilidade perante as 

demais partes interessadas.

Como a eficiência operacional é fruto da capacidade de gestão, do 

empenho e da criatividade dos colaboradores, estes são igualmente 

vistos como um ativo intangível da Empresa, sobretudo por sua 

capacidade de redesenhar processos com inovação e pioneirismo.

Nossa empresa conseguiu construir uma reputação na distribuição 

de eletricidade associada a competência e ética. Este é outro ativo 

intangível, que muito contribui para a sustentabilidade do negócio.

MERCaDo DE CaPitais
A Elektro é uma Sociedade Anônima de Capital Aberto registrada 

na Comissão de Valores mobiliários (CVm) e listada na bm&F 

bovespa sob os códigos EKtR3 (ações ordinárias) e EKtR4 (ações 

preferenciais). Do total de ações emitidas, apenas 0,32% estão em 

circulação no mercado.

As ações preferenciais (EKtR4) tiveram uma valorização de 57,5% em 

2009 e registraram um volume total de negócios de R$ 130,5 milhões.

As ações ordinárias (EKtR3) foram pouco negociadas.

A política de dividendos praticada contempla a distribuição, aos 

acionistas, de até 95% dos lucros acumulados no exercício. Em 11 

de agosto de 2009, o Conselho de Administração aprovou proposta 

de distribuição de dividendos intermediários no montante de  

R$ 238,1 milhões, com base no lucro líquido do primeiro semestre 

de 2009. Esse pagamento foi efetuado em três parcelas, no 

valor de R$ 101,0 milhões, R$ 62,5 milhões e R$ 74,6 milhões, 

respectivamente, pagas em 26 de agosto de 2009, 20 de outubro 

de 2009 e 16 de dezembro de 2009. Em Reunião do Conselho de 

Administração de 10 de novembro de 2009, foi aprovada a proposta 

de pagamento de juros sobre capital próprio no valor de R$ 67,5 

milhões, referente ao exercício de 2009. o pagamento desta quantia 

foi realizado em 21 de janeiro de 2010.

A Administração da Elektro também propôs a distribuição de 

dividendos referentes ao exercício de 2009 no montante de  

R$ 155,6 milhões (já deduzidos os pagamentos efetuados de 

dividendos intermediários e juros sobre capital próprio), aprovada 

pela Assembleia Geral ordinária dos acionistas realizada em 30 de 

março de 2010.

A Elektro possui debêntures simples, quirografárias, não conversíveis, 

em circulação no mercado. Em 31 de dezembro de 2009, essas 

debêntures perfaziam um valor de R$ 670,6 milhões, sendo que, 

destes, R$ 300,9 milhões correspondiam à terceira emissão realizada 

em 1º de julho de 2009. A segunda emissão, feita anteriormente, 

possui duas séries com rendimentos de iGP-m+11,8% e CDi+1,65% 

ao ano, respectivamente. A terceira emissão rende CDi+1,4% ao ano 

e tem vencimento em 18 de setembro de 2011.
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deSeMPenHo 
SoCioaMbiental

Nossos clientes beneficiaram-se com várias melhorias 
que facilitaram o seu acesso à Empresa e houve 
aumento dos índices de satisfação levantados pela 
Abradee. Demos continuidade a vários projetos 
sociais em conjunto com nossos parceiros e 
mantivemos um acompanhamento pró-ativo de 
questões ambientais junto aos órgãos reguladores.  
O programa de eficiência energética avançou em vários 
segmentos e nossas ações sociais concentraram-se 
em  educação, cultura e geração de renda. A adoção 
de medidas eficazes contribuiu para reduzir o impacto 
ambiental de nossas atividades e, além disso, fizemos 
a compensação de emissões atmosféricas com o 
plantio de árvores.

Vista noturna do Guarujá (SP)



RElaCionaMEnto CoM CliEntEs
os clientes da Elektro estão distribuídos em quatro regiões distintas 

(oeste, centro, sul e leste), não apenas geograficamente, mas também 

por suas características socioeconômicas. Na faixa litorânea do estado 

de São Paulo, prevalecem as atividades ligadas ao turismo e comércio. 

Nas regiões próximas à Capital do Estado, as atividades industriais e 

comerciais. E nas Regiões Centro e oeste de São Paulo e Sudeste 

do mato Grosso do Sul, as atividades agropecuárias e agroindustriais. 

trata-se de um portfólio diversificado, com demandas e exigências 

específicas.

é uma área de concessão com alto potencial de desenvolvimento, 

formada por 223 municípios no Estado de São Paulo e cinco 

municípios no Estado do mato Grosso do Sul, onde a Empresa 

distribui energia elétrica para 2,1 milhões de clientes e atende a 

uma população de 5,5 milhões de pessoas. 

AçõES SoCiAiS 
E CuiDADoS 
AmbiENtAiS PARA 
mElHoRAR A ViDA 
E PRESERVAR o 
PlANEtA

A Elektro possui uma base de clientes que vem crescendo 2,9% 

ao ano, em média, desde 2006 e está concentrada no segmento 

residencial. Além disso, a base de clientes do segmento industrial 

é bastante diversificada, o que faz com que o consumo de energia 

elétrica na área de concessão seja menos vulnerável às oscilações 

de determinados setores da economia.

Para melhor atender aos nossos clientes, utilizamos pesquisas 

de satisfação e informações provenientes dos nossos canais de 

relacionamento. As pesquisas de satisfação são realizadas pela 

Abradee e pela Aneel e os números obtidos indicam que a Elektro 

ocupa uma posição de destaque em relação às suas congêneres 

e às médias regional e nacional. Ao observarmos a evolução dos 

índices de satisfação nos últimos anos, percebemos que nossos 

constantes esforços têm sido reconhecidos pelos clientes e, em 

2009, todos os índices levantados pela Abradee foram superiores 

aos índices dos anos anteriores, enquanto o índice da Aneel, apesar 

de pequena queda, tem se mantido entre os melhores da região 

sudeste na sua categoria.

Índice 2007 2008 2009
Índice Satisfação com a Qualidade Percebida – ISQP (Abradee) 86,3 82,7 87,0

Índice de Satisfação Geral  (ISG)  da Abradee 81,2 87,7 94,5

Índice Aneel de Satisfação de Clientes  (IASC) 73,2 72,7 70,2

Riviera de São lourenço (SP)
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Destaque: Índice de Satisfação com a Qualidade Percebida (iSQP) 

da Abradee — A Elektro obteve o melhor índice de sua história e 

colocou-se em 1º lugar na Região Sudeste, na pesquisa de satisfação 

dos clientes realizada pela Abradee em 2009.

o atendimento às expectativas dos clientes também pode ser 

avaliado pelo desempenho do DEC e do FEC, que nos últimos seis 

anos situaram-se em níveis melhores do que os definidos pela Aneel 

e níveis médios setoriais. Em reconhecimento, a Elektro recebeu da 

Abradee o prêmio de “melhor Gestão operacional” em cinco dos 

últimos seis anos (2004, 2006, 2007, 2008 e 2009).

outras formas de avaliação são os tempos médios de ligação e 

religação, o tempo médio de religação urgente, a eficácia no início 

de obras e os índices de nível de serviço e de chamadas ocupadas 

e abandonadas na Central de Atendimento ao Cliente (CAC), que, 

em todos os casos, colocam o desempenho da Elektro em níveis 

melhores do que as médias setoriais ou os requisitos das partes 

interessadas (RPis). o índice de reclamações procedentes atendidas 

por nossa ouvidoria é um dos menores do Estado de São Paulo e 

evoluiu favoravelmente nos últimos anos, passando de 37%, em 

2005, para 15% em 2009.

Várias melhorias foram feitas em nossa CAC durante 2009. Além 

do que já foi descrito no capítulo inovação, referente às mudanças 

tecnológicas e às formas de atendimento, ampliamos os canais de 

atendimento e serviços com a adição de 36 posições de atendimento.

Para prestar um atendimento mais especializado e eficiente, a Elektro 

adota uma estratificação comercial alinhada com as determinações da 

Aneel e que inclui cinco grupos de clientes, classificados de acordo com o 

porte e a relevância, e procura identificar as necessidades específicas de 

cada grupo, conforme demonstrado abaixo:

•   Grupo b – orientações para o uso adequado da energia sobre os 

riscos, perigos e esclarecimento dos direitos e deveres; canal de 

atendimento exclusivo; agilidade no atendimento; atendimento de 

suas necessidades e etc.

•  Grupo A – agilidade na negociação ou renegociação contratual; 

adequação das condições negociadas às suas necessidades; 

canal de atendimento exclusivo; agilidade no atendimento; receber 

orientações regulatórias referentes a contratos, tarifas, legislação 

do setor, etc.

•  Grandes Clientes e Clientes Corporativos — atendimento 

personalizado e exclusivo para o segmento; agilidade na 

negociação ou renegociação contratual; adequação das condições 

negociadas às suas necessidades; agilidade no atendimento; 

receber orientações regulatórias referentes a contratos, tarifas, 

legislação do setor, etc.

•  Clientes Institucionais — atendimento personalizado e exclusivo 

feito por consultores institucionais capacitados para tratar dos 

mais diversos assuntos relacionados às suas necessidades, tais 

como disponibilidade técnica para atendimento de novas cargas, 

renegociação contratual, orientações regulatórias referentes a 

contratos, tarifas, legislação do setor, etc.

iSQP – Índice de satisfação com a qualidade percebida 
(Abradee)

2007 2008 2009

87,0
82,786,3

Conhecer os interesses, as necessidades e as 
expectativas dos CLIENTES é fundamental para 
prestar o ATENdIMENTO dE QUALIdAdE.
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Cliente beneficiada pelo Programa Energia 
Comunitária Elektro em Franco da Rocha (SP)

Para cada um desses grupos procuramos prestar um atendimento diferenciado, de acordo com suas expectativas. Desde 2007, damos o 

treinamento em “Excelência no Relacionamento com o Cliente” para todos os colaboradores, com a finalidade de incorporar e disseminar em 

toda a organização a cultura de clientes. Criamos o treinamento “líder como Agente de Relacionamento com o Cliente”, com o objetivo de 

conscientizar todos os gerentes, supervisores e coordenadores de seu papel na satisfação do cliente. 

Segmento Quant. clientes Critérios Tensão Classe de Consumo
Grupo B 2 milhões Clientes com fornecimento em 

baixa tensão – em sua maioria, 
clientes residenciais, rurais e
comerciais. 

Fornecimento em tensão inferior 
a 2.3 kV.

Residencial, Industrial, Comercial, 
Rural, Serviço Público e Consumo 
Próprio.

Grupo A 5.335 Clientes com contrato de 
fornecimento de energia elétrica 
inferior a 500 kW. Em geral 
composto por clientes comerciais 
e industriais.

Fornecimento em tensão igual 
ou superior a 2.3 kV. Pode ser 
classificado como: A2– tensão de 
88 a 138 kV; A3a – ensão de 30 a 
44 kV; A4–tensão de 2.3 a 25 kV.

Industrial, Rural, Comercial e 
Serviço Público.

Grandes Clientes 609 Clientes com contrato de 
fornecimento de energia elétrica 
ou de uso do sistema de 
distribuição, igual ou superior a 
500 kW. Composto principalmente 
por unidades industriais.

Média e Alta Tensão. Industrial, Rural, Comercial e 
Serviço Público.

Corporativos 33 Conjunto de unidades 
consumidoras de uma mesma 
organização de identidade 
jurídica, que tenham 10 ou 
mais unidades consumidoras e 
pelo menos uma das seguintes 
condições:  somatória das 
demandas contratadas igual ou 
superior a 500kW;  faturamento 
de todas as unidades igual ou 
superior a R$ 100 mil/mês. 
Também se enquadram nesse 
segmento o Poder Público 
Estadual e Federal.

Todas as tensões. Industrial, Rural, Comercial e 
Serviço Público.

Institucionais 232 Clientes classificados como Poder 
Público Municipal, por exemplo, 
autarquias, fundações, hospitais, 
prefeituras e Santas Casas.

Todas as tensões. Poder Público Municipal, Serviço 
Público, Iluminação Pública, 
Hospitais e Santas Casas.
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RElaCionaMEnto CoM ColaBoRaDoREs previdenciário, é feita pela Empresa. Em 2009, foram dispendidos 

R$ 67 milhões para o pagamento desses benefícios (R$ 41 milhões 

em 2008), valor que não inclui o pagamento de encargos sociais 

compulsórios.

o processo de Recrutamento e Seleção integra o Sistema de Gestão 

de Qualidade e coloca o recrutamento interno como prioridade. 

Caso não sejam identificados colaboradores com as competências 

desejadas, a Empresa parte para o recrutamento externo, com o 

auxílio de consultorias externas. Em ambos, o aspirante à vaga é 

submetido ao processo seletivo que avalia a aptidão e competência, 

independentemente de raça, credo, idade ou sexo. 

A Elektro utiliza um modelo de Gestão por Competências que 

permite o desenvolvimento de profissionais polivalentes e a agilidade 

na formação de novos gestores, resultando em altos índices de 

aproveitamento interno de seu pessoal.

A Empresa tem o programa Ciclo de Desenvolvimento de Pessoas, 

cujo objetivo é realizar a gestão do desempenho, promovendo o  

desenvolvimento profissional do colaborador, auxiliando na visão de 

suas competências pelos diferentes públicos. A ferramenta utilizada é 

a Avaliação 360°, realizada a cada dois anos por pares, subordinados 

e gestores do colaborador, juntamente com a avaliação do Comitê 

de Gestores, feita anualmente. os resultados são confrontados 

e servem para definir ações de treinamento e desenvolvimento e 

outros programas que trarão benefícios à carreira do colaborador.

A essência do sucesso da Elektro vem das pessoas. o processo 

de recursos humanos (RH) evoluiu por meio de várias melhorias na 

comunicação interna e integração entre as áreas.

Ao final do ano, nossa força de trabalho era composta por 3.018 

colaboradores próprios e ao longo de 2009 contou com 42 

estagiários, em média. Desse total de colaboradores, 467 são 

mulheres, 428 são negros, 546 têm mais de 45 anos, 46 são 

pessoas com necessidades especiais. 

o número de colaboradores ocupando cargos executivos (gerência 

ou direção) corresponde a 4,97% da força total, e o número de 

mulheres ocupando cargos de chefia correponde a 11,3%. 

o saldo líquido de contratações e demissões em 2009 foi positivo, com 

a criação de 340 postos de trabalho, em sua maioria preenchidos pela 

incorporação de colaboradores terceirizados à força de trabalho própria.

A Elektro conta também com 2.985 terceirizados.

Nossos colaboradores próprios recebem, como benefícios, 

assistência médico-odontológica, vale-transporte, vale-refeição, 

vale-alimentação e auxílio-creche. Além disso, têm participação 

nos lucros e resultados da Empresa e, ainda, a opção de aderirem 

à previdência privada, cuja complementação, a título de auxílio 

Colaboradores – distribuição por regionais  
(Total: 3.018)

Colaboradores – nível de escolaridade 

 Região Centro 

 Região Leste

 Regiao Oeste

 Região Sul

 Campinas (Sede)

 Médio

 Superior

 Fundamental

 Pós-graduação

31%

3,41%

18%

9,12%

15%

32,65%

15% 54,82%

21%
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Eletricistas no Centro de treinamento da 
Educação Corporativa Elektro 

Para manter a alta qualificação do corpo técnico-funcional, a Elektro 

desenvolve programas voltados para a capacitação e o crescimento 

profissional de seus colaboradores. Em 2009, foram destinados  

R$ 6,0 milhões para educação, capacitação técnica e desenvolvimento 

profissional desses colaboradores, com um aumento de 24% do 

número de “homens x hora-treinamento”. Este crescimento está 

associado principalmente ao pessoal operacional absorvido de 

empresas terceirizadas.

A cultura da excelência também é estimulada pelo programa toP 

Elektron, em que colaboradores que se destacam durante o ano são 

reconhecidos publicamente e premiados durante o Encontro Elektro, 

evento anual em que a diretoria da Empresa promove reuniões com 

grupos de colaboradores, em 100% da área de concessão. São 

concedidos prêmios nas categorias “Voluntariado”, “Educadores 

Elektro”, “Simples ideias, Grandes melhorias”, “Empregado Segurança” 

e “Destaque no Atendimento ao Cliente e Comprometimento”, todas 

correlacionadas aos valores da organização.

o bem-estar, a satisfação e o comprometimento das pessoas são 

avaliados por meio da Pesquisa de Clima organizacional, realizada 

em parceria com uma consultoria especializada, cujas respostas dão 

subsídios para a elaboração de planos de ação para a melhoria dos 

pontos de atenção levantados.

Categoria funcional 2007 2008 2009
Gestor 59 124 99

Especialista 27 67 79

Administrativo 99 93 80

Operacional 88 119 163

Geral por colaborador 88 106 131

2005 2006 2007 2008 2009
68% 73% 69% 69% 69%

HOMENS X HORA-TREINAMENTO (EM MIL HHT)

ClIMA ORGANIzACIONAl
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RElaCionaMEnto CoM PaRCEiRos
incentivamos a adoção de parcerias que possam auxiliar no alcance de 

nossos objetivos estratégicos e buscamos organizações que possam 

compartilhar conhecimentos e tecnologias obtendo benefícios mútuos. 

Atualmente, possuímos parcerias importantes com:

Prefeituras, Parques Estaduais, Associações de Preservação 
Ambiental, Organizações Socioambientais (desde 1998) – com 

objetivos voltados a preservação ambiental, conscientização e 

educação ambiental e produção de mudas; 

Um exemplo é o programa “Meninos Ecológicos”, em parceria 
com a Prefeitura de Votuporanga, Associação de Educação do 
Homem de Amanhã (AHEDA), Associação de Reflorestamento da 
Serra da Mantiqueira (Arflom), o Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável do Vale do Ribeira (IDESC), Parque Estadual Campina 
do Encantado, Parque Estadual Caverna do Diabo e Instituto de 
Pesquisas Ecológicas (IPE), que visa a conscientização, educação 
ambiental e produção de mudas.

Fornecedores de Serviços (desde 1999) – com objetivo de 

compartilhar mão-de-obra que garanta qualidade e segurança 

nas instalações e execução das atividades; compartilham-se 

metodologias de trabalho, tecnologias e ideias;

Prefeituras, ONGs, Associações de Classe e Associações de 
Moradores (desde 2004)  – para prestar serviços às comunidades 

da área de concessão e projetos voltados para educação, cidadania 

e desenvolvimento de políticas públicas; são compartilhados 

conhecimentos técnicos, cadastros de jovens e o conhecimento das 

necessidades locais;

Um exemplo é o “Censo de Pessoas com Deficiência”, em parceria 
com Prefeituras, Câmaras Municipais e empresas e instituições que 
atuam com pessoas com deficiências, que visa identificar e cadastrar 
pessoas com deficiência por meio da conta de energia elétrica.

Outro exemplo é o “Circuito Cultural Elektro”, em parceria com 
Prefeituras e comunidades, que promove por meio da Caravana 
Cultural uma série de atividades voltadas paramúsica, teatro, 
cinema e museu de energia.

Instituições Sociais locais, Associações de Moradores de bairros, 
Prefeituras, ONGs, Fornecedores da Empresa, Abrace (desde 2006) 

– compartilha gestão empresarial, voluntariado e conhecimento das 

necessidades locais;

O “Programa Abrace” dá apoio às ações voluntárias dos 
colaboradores da Elektro. Outro exemplo desse tipo de parceria é 
o “Programa Fazer Acontecer”, que tem como objetivo fortalecer 
o potencial de liderança de adolescentes e jovens, promovendo o 
protagonismo juvenil.

Correios e Imobiliárias (desde 2006) – como forma de ampliar 

seus postos de atendimento, aumentando o acesso aos clientes, 

com ganho de escala e redução de custos; nestas parcerias, são 

compartilhadas técnicas de atendimento ao cliente.

No relacionamento com seus parceiros e fornecedores, a Elektro 

sempre procurou adotar e fazer adotar a transparência, a ética e a 

preservação de seus valores, especialmente aqueles que afetam as 

pessoas e o meio ambiente.

assuntos REgulatóRios E RElaCionaMEnto CoM 
óRgãos REgulaDoREs
o relacionamento com a Aneel e com outros órgãos reguladores é 

de extrema importância para qualquer empresa do setor de energia 

elétrica, dado que a  atividade é regulada por esses. Além das questões 

tarifárias já comentadas, duas outras mereceram destaque em 2009:

•  A primeira é que a Aneel tomou providências para facilitar a 

avaliação de ativos das empresas distribuidoras. Por meio da 

Resolução no 367/2009, deu novas orientações e criou regras que 

deverão ser implementadas ao longo de 2010.

•  A segunda tem origem no módulo 8 dos Procedimentos de 

Distribuição (Prodist) da Aneel, que introduziu importante mudança 

na regulamentação, estabelecendo o mecanismo de pagamento 

de multa por transgressão de indicadores de qualidade. Até então, 

esses indicadores eram avaliados de forma coletiva e individual. o 

indicador coletivo, que traduzia um resultado médio da concessão 

e cuja multa era recolhida aos cofres da união, deixou de existir, 

permanecendo apenas o individual. Com as novas regras, a 

multa por transgressão do indicador individual passa a ser paga 

diretamente para o consumidor, na fatura de eletricidade. A 

exclusão do indicador global, coletivo, eliminou a possibilidade 

de negociação com a Aneel, pois a avaliação de qualidade ficou 

restrita apenas aos indicadores da própria empresa. A nova regra 

entrou em vigor em janeiro de 2010.
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Em 2009 encerrou-se o segundo ciclo de revisão tarifária da Elektro, 

com a definição de parâmetros que haviam sido estabelecidos 

provisoriamente na revisão tarifária de agosto de 2007. os valores 

definidos resultaram em uma redução no montante dos custos 

operacionais cobertos pela tarifa. Com isso, o reajuste anual 

sofreu uma redução para compensar os valores recebidos a maior 

no período de 27 de agosto de 2007 a 27 de agosto de 2009. o 

reajuste para os consumidores ficou em  4,98%.

Durante o processo de negociação com a Aneel, adotamos total 

transparência como forma de eliminar eventuais assimetrias de 

informações entre a Aneel e a Empresa. 

A Empresa é atuante e pró-ativa nas audiências, consultas e 

reuniões públicas realizadas no setor  e exerce papel preponderante 

na definição de ações que promovam equidade e justiça no 

relacionamento com o órgão regulador.

A atuação constante, bem como a participação e o acompanhamento 

de todas as iniciativas que nascem nos mais diversos fóruns, ajuda 

a monitorar e quantificar riscos regulatórios. Riscos e oportunidades 

são mapeados, como meio de antecipar as ações mitigatórias ou 

aproveitar as oportunidades existentes em cada situação.

RElaCionaMEnto CoM sinDiCatos
A Elektro relaciona-se com quatro sindicatos: Sindicato dos 

Engenheiros do Estado de São Paulo, Sindicato dos trabalhadores 

na indústria da Energia Elétrica de Campinas, Sindicato dos 

trabalhadores na indústria da Energia Elétrica do Estado de São 

Paulo e Sindicato dos trabalhadores na indústria da Energia Elétrica 

de itanhaém, bertioga, Guarujá, litoral Sul e Vale do Ribeira. Este 

relacionamento é pautado em negociações que privilegiam os 

interesses comuns e respeito entre as partes e a comunicação 

constante com as entidades sindicais é ponto fundamental na 

manutenção desta relação.

RElaCionaMEnto CoM a soCiEDaDE
Parte da atuação social da Elektro é realizada por meio dos 

projetos de eficiência energética, conforme a lei no 9.991/00 e 

regulamentação da Aneel. Contudo, temos procurado ir além do que 

a lei determina e, conscientes da importância de nossa presença 

junto às comunidades dos municípios da concessão, tentamos atuar 

como provedores do desenvolvimento e da melhoria das condições 

sociais dessas comunidades, principalmente nas áreas de educação, 

cultura e geração de renda. Antes de qualquer uma dessas ações, 

porém, está nossa constante preocupação com as condições de 

segurança da rede elétrica e com a redução de acidentes, assim 

como a preservação do meio ambiente. 

A  questão da segurança externa vem sendo tratada por meio da 

permanente conscientização da população dessas comunidades, 

principalmente as de mais baixa renda, sobre os riscos e perigos 

associados ao uso indevido da rede elétrica e à prática de atividades 

em local impróprio.

investimos R$ 17,8 milhões em 2009 (R$ 12,6 milhões em 2008) na 

criação ou manutenção de programas socioambientais.

o programa de Eficiência Energética subdivide-se em vários projetos:

•  o projeto Energia Comunitária Elektro procura estimular a 

economia de energia em comunidades carentes, além de 

promover melhorias diretas nas comunidades em que atua. Este 

projeto já promoveu mais de 25 mil reformas em instalações 

elétricas, substituição de 4,7 mil refrigeradores, doação de 500 

mil lâmpadas fluorescentes compactas. Adicionalmente, a Elektro 

realizou reformas em creches e campos de futebol, instalações de 

playgrounds e placas de identificação de ruas, cursos básicos de 

eletricidade residencial, encanador, artesanato, computação, entre 

outros, visando à capacitação profissional dos moradores.

Parte dos recursos para as ações de eficiência energética provém do 

Programa de Eficiência Energética da Elektro, que é uma obrigação 

legal junto à Aneel. outra parte dos recursos destinados a ações de 

natureza social são recursos próprios da Elektro.

Projeto Energia Comunitária Elektro 20071 2008 2009
Domicílios do segmento baixa renda atendidos pelo programa com doação de lâmpadas 83.591 51.210 50.090

Domicílios atendidos para adequação das instalações elétricas da habitação 12.861 6.468 6.145

Equipamentos eficientes doados2 325.056 182.311 188.741

Profissionais eletricistas treinados pelo programa 130 201 381

1   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.

2 inclui doação de lâmpadas.
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Alunos e equipe da Escola inclusiva Elektro

•  iluminação de Prédios Públicos e Filantrópicos visa a uma 

maior eficiência energética destes prédios por meio da redução 

do consumo de energia. Já beneficiou 675 edifícios com a 

substituição de lâmpadas e a instalação de luminárias reflexivas. 

São contemplados: sedes de prefeituras municipais, escolas, 

hospitais, asilos, creches e unidades da Associação de Pais e 

Amigos de Excepcionais (APAE). Com a iniciativa, o consumo cai 

cerca de 45%, o que se reflete na redução de 15% do valor da 

conta de energia elétrica.

•  Eficiência Energética para a indústria e o Comércio. Em 2009, 

a área de Eficiência Energética da Elektro atuou nos segmentos 

industrial e comercial por meio da realização de palestras e 

seminários sobre o uso correto e eficiente da energia elétrica, além 

do desenvolvimento de manuais orientativos, publicações técnicas 

e artigos sobre o tema para os mais diversos meios.

•  o projeto Elektro nas Escolas percorre toda a área de concessão 

da Elektro, capacitando os professores da rede pública de ensino. 

A Elektro atende anualmente a cerca de 200 escolas, 1.000 

professores e 100 mil alunos. São doados, todo ano, cerca de 50 mil 

livros sobre o tema e duas unidades móveis percorrem as escolas 

beneficiadas pelo projeto, demonstrando com experimentos o uso 

correto e eficiente da energia elétrica. Além disso, foi desenvolvido 

um site escolar para alunos e professores tirarem dúvidas sobre 

o tema “energia elétrica”. Em 2009, as duas estações móveis de 

ensino do projeto receberam a visita de 33 mil alunos e o projeto 

como um todo realizou ações de sensibilização para 88 mil alunos 

e professores.

o projeto Circuito Cultural, em caravana, levou música, teatro, 

cinema e museu da energia, disseminando a importância do uso 

seguro e eficiente da energia, para um público de 62 mil pessoas de 

27 cidades da área de concessão.

 A Escola de Eletricistas treinou e capacitou 120 alunos em 

instalações elétricas residenciais e montagem de padrão de entrada 

nos municípios de tatuí, Registro e Andradina. Destes, cerca de 60 

alunos foram selecionados para continuar a formação na escola como 

eletricistas de restabelecimento ou de construção e manutenção de 

redes de distribuição, tornando-se aptos a ocuparem vagas como 

empregados da Elektro.

Sob a gestão do instituto Elektro, instituição sem fins lucrativos e 

um dos principais canais de relacionamento entre a Empresa e 

a comunidade na promoção da responsabilidade social, quatro 

programas sociais foram desenvolvidos durante o ano: a Escola 

Formare Elektro (ensino profissionalizante de 20 adolescentes 

no curso de Agentes de Serviços Administrativos), o Prêmio 

Empreendedor Social (promoção de três projetos sociais geridos 

por voluntários da Elektro), o programa Fazer Acontecer (promoção 

do empreendedorismo para 40 jovens das cidades de tatuí e 

limeira) e os programas Jovens Econscientes e meninos Ecológicos 

(capacitação de 70 jovens para a produção de mudas e promoção da 

educação para a sustentabilidade na comunidade). 

Em parceria com o instituto Elektro, teve início em 2009 a Escola 

inclusiva Elektro para capacitar pessoas, com e sem deficiência, no 

curso de teleatendimento e assistente administrativo, contribuindo 

para inserir profissionais no mercado de trabalho. Dos 17 alunos 

formados na primeira turma, oito foram contratados para trabalhar 

na Central de Atendimento ao Cliente da Elektro.
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PREsERvação Do MEio aMBiEntE
Em 2009, foram investidos R$ 48,9 milhões (R$ 26,2 milhões 

em 2008) em iniciativas que promoveram maior responsabilidade 

ambiental e favoreceram o desenvolvimento e a propagação de 

tecnologias que respeitam o meio ambiente. Desse total, R$ 18,3 

milhões (R$ 3,0 milhões em 2008) são aplicações associadas à 

própria operação e R$ 30,6 milhões (R$ 23,2 milhões em 2008) a 

programas e projetos externos.

os investimentos foram destinados à instalação de redes compactas, 

isoladas e de cabos pré-reunidos e a projetos de eficiência 

energética, reciclagem de óleo regenerado de transformadores 

energizados, coprocessamento de resíduos, descontaminação 

de lâmpadas, arborização, manejo de vegetação, projetos de 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) em meio ambiente e projetos de 

conscientização ambiental, como os meninos Ecológicos e Jovens 

EConscientes.

Foram renovados os certificados ambientais na norma iSo 14001 

concedidos para quatro subestações. A meta para 2010 é expandir 

o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) para toda a Elektro. Durante o 

ano, a gestão ambiental foi aperfeiçoada, com o início da elaboração 

de procedimentos e instruções que visam a estabelecer o processo 

para a realização de licenciamentos ambientais. Com esses 

procedimentos, ficou claro para todos quais atividades operacionais 

têm necessidade de licenciamento, o que agilizou o atendimento às 

demandas de clientes.

também foi aperfeiçoado o sistema de auditoria interna do SGA, 

tornando possível ampliar o número de auditorias realizadas nos 

escritórios descentralizados e nas empresas contratadas. Essas 

auditorias verificam a conformidade com a política de gestão 

ambiental da Empresa, o atendimento à legislação ambiental, 

a destinação adequada de resíduos e o comportamento dos 

funcionários em relação às normas ambientais.

PREsERvação Do solo
As atividades da Elektro têm pequeno impacto ambiental. o elemento 

solo inspira muito cuidado, dado o risco de contaminação provocada 

por vazamentos de óleo de transformadores existentes na rede 

elétrica. Para mitigar esse risco, têm sido utilizados transformadores 

que oferecem segurança contra tais vazamentos e, quando efetuada 

a troca de um transformador, suas partes e resíduos são removidos 

e reciclados, transformando-se em potencial energético ou matéria-

prima alternativa para a indústria de cimento.

o tratamento de resíduos sólidos, como lâmpadas, reatores, baterias, 

sucata metálica, postes, cruzetas etc., é feito de acordo com os 

procedimentos internos da concessionária, respeitando a legislação 

ambiental vigente.

PREsERvação Da qualiDaDE aR
temos um programa regular de renovação da frota de veículos e de 

aumento da utilização do álcool como combustível, a fim de manter 

em nível mínimo suas emissões de Co
2
 na atmosfera. Para avaliar 

e quantificar as emissões de gases, desenvolvemos um projeto em 

parceria com a universidade Estadual do Rio de Janeiro (uERJ) e o 

instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (ipen). os estudos 

iniciaram-se em 2008 e, com base nos primeiros resultados, foi 

possível fazer neutralização das emissões de gases de efeito estufa 

(Co
2
) e destruidores da camada de ozônio (CFC), por meio do plantio 

de 25 mil árvores na região de mogi Guaçu.

Nossos programas meninos Ecológicos e Jovens Econscientes 

registraram um crescimento na produção de mudas dos viveiros 

localizados nos municípios paulistas de Campos do Jordão, 

Votuporanga, Araras, teodoro Sampaio e Pariquera-Açu. Essas 

mudas pertencem a espécies adequadas ao espaço urbano e são 

doadas a prefeituras de municípios das áreas de concessão, com o 

objetivo de recuperar espaços degradados, aumentar a arborização 

das cidades ou substituir árvores de grande porte que coloquem em 

risco a segurança da rede elétrica, o patrimônio e os cidadãos.

os programas oferecem educação profissionalizante e ambiental 

para jovens dos cinco municípios, treinando-os como viveiristas. 

Desde seu início, em 1998, o projeto produziu mais de 2,5 milhões 

de mudas e atendeu a cerca de 600 jovens.

Em 2009, foram investidos R$ 48,9 milhões em iniciativas que 

promoveram maior responsabilidade ambiental.
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iNDiCADORES DE MEiO AMBiENtE

Tratamento, destinação e geração de resíduos 2007 2008 2009
Resíduos contaminados por 
óleo (t)

Aproveitados como combustível em fornos industriais(terra, panos 
e estopas comtaminados com óleo ou com graxa, por vazamentos 
decorrentes de furtos de equipamentos ou da sua manutenção,  
além da borra oleosa).

179,9 423,7 104,2

Óleo isolante (l) Recolhido e separado para envio a empresas recuperadoras. 269.404 342.675 294.548

Sucatas metálicas (t) Reciclagem. 881.678 1.023.468 819.637

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

70,1 30,9 76,2

Baterias (t) O chumbo e o plástico são encaminhados para reciclagem.
A  solução ácida é neutralizada e reutilizada.

10,4 6,5 7,1

Indicadores Ambientais 2007 2008 2009
Consumo total de energia (MWh) 8.217 8.773 9.051

Consumo total de água (mil m3) 45,5 42,3 46,0

Rede pública de abastecimento (mil m3) 41,4 39,5 34,0

Fonte subterrânea – poço (mil m3) 4,1 2,8 12,0

Consumo de combustível − frota própria:

− gasolina e diesel (l) 2.123.826 1.969.850 1.980.653

− álcool (l) 392.290 687.717 852.140

Total de emissões de gases de efeito estufa (ton de CO2) 5.509 5.168 5.334

Volume de emissões de gases destruidores da camada de ozônio1 (kg de CFC) 65 195 52

Número de derramamentos significativos2 (unidades) 233 304 54

Volume total de derramamentos significativos (mil l) 16,0 16,7 4,5

Eletricista da equipe de linha viva durante 
atividade de manutenção em rede compacta 

1 Refere-se ao gás freon 22, usado em sistemas de refrigeração.
2 Derramamento de óleo decorrente de furto de equipamentos.
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balanço  
SoCial
inDiCaDoREs Do instituto BRasilEiRo DE análisEs soCiais E EConôMiCas (iBasE)

1 - Base de Cálculo 2009 Valor (R$ mil) 2008 Valor (R$ mil)

Receita líquida (RL) 2.662.347 2.512.477

Resultado operacional (RO) 621.641 489.820

Folha de pagamento bruta (FPB) 246.109 219.356

2 - Indicadores Sociais Internos  Valor (R$ mil) % sobre FPB % sobre RL Valor (R$ mil) % sobre FPB % sobre RL

Alimentação 15.612 6,34% 0,59% 13.660 6,23% 0,54%

Transporte 717 0,29% 0,03% 600 0,27% 0,02%

Encargos sociais compulsórios 56.831 23,09% 2,13% 43.445 19,81% 1,73%

Previdência privada 4.194 1,70% 0,16% 3.869 1,76% 0,15%

Saúde 11.471 4,66% 0,43% 9.338 4,26% 0,37%

Segurança no trabalho 6.725 2,73% 0,25% 5.599 2,55% 0,22%

Educação 608 0,25% 0,02% 662 0,30% 0,03%

Cultura 80 0,03% 0,00% 150 0,07% 0,01%

Capacitação e desenvolvimento profissional 5.359 2,18% 0,20% 5.097 2,32% 0,20%

Creches ou auxílio-creche 413 0,17% 0,02% 319 0,15% 0,01%

Participação nos lucros ou resultados 16.795 6,82% 0,63% 12.865 5,86% 0,51%

Total - Indicadores sociais internos 118.805 48,27% 4,46% 95.604 43,58% 3,81%

3 - Indicadores Sociais Externos     Valor (R$ mil) % sobre RO % sobre RL Valor (R$ mil) % sobre RO % sobre RL

Educação 1.389 0,22% 0,05% 2.237 0,46% 0,09%

Cultura 3.516 0,57% 0,13% 2.785 0,57% 0,11%

Outros 5.176 0,83% 0,19% 4.848 0,99% 0,19%

Total das contribuições para a sociedade 10.081 1,62% 0,38% 9.870 2,02% 0,39%

Tributos (excluídos encargos sociais) 1.407.184 226,37% 52,86% 1.221.280 249,33% 48,61%

Total - Indicadores sociais externos 1.417.265 227,99% 53,23% 1.231.150 251,35% 49,00%

4 - Indicadores Ambientais Valor (R$ mil) % sobre RO % sobre RL Valor (R$ mil) % sobre RO % sobre RL

Investimentos relacionados com a produção/ operação da empresa 29.823 4,80% 1,12% 12.976 2,65% 0,52%

Investimentos em programas e/ou projetos externos 19.026 3,06% 0,71% 13.192 2,69% 0,53%

Total dos investimentos em meio ambiente 48.849 7,86% 1,83% 26.168 5,34% 1,04%

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:

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

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

5 - Indicadores do Corpo Funcional 2009 2008

Nº de empregados(as) ao final do período 3.018 2.678

Nº de admissões durante o período 675 319

Nº de demissões no período 335 331

Nº de empregados(as) terceirizados(as) 2.985 3.508

Nº de estagiários(as) 22 20

Nº de empregados(as) acima de 45 anos 546 610

Nº de mulheres que trabalham na empresa 467 474

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 11,33% 18,18%

Nº de negros(as) que trabalham na empresa 428 274

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 2,00% 0,77%

Nº de pessoas com deficiência 46 42
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6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial 2009 2008

Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa: 57 54

Número total de acidentes de trabalho: 49 65

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos por:
(  ) direção
(X) direção e gerências
(  ) todos(as) empregados(as)

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

Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por:
(  ) direção e gerências
(  ) todos(as) empregados(as)
(X) todos(as) + Cipa

(  ) direção e gerências
(  ) todos(as) empregados(as)
(X) todos(as) + Cipa

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

(  ) não se envolve
(  ) segue as normas da OIT
(X) incentiva e segue a OIT

(  ) não se envolve
(  ) segue as normas da OIT
(X) incentiva e segue a OIT

A previdência privada contempla:
(  ) direção
(  ) direção e gerências
(X) todos(as) empregados(as)

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

A participação dos lucros ou resultados contempla:
(  ) direção
(  ) direção e gerências
(X) todos(as) empregados(as)

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

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

(  ) não são considerados
(  ) são sugeridos
(X) são exigidos

(  ) não são considerados
(  ) são sugeridos
(X) são exigidos

Quanto à participação de empregados(as) em programas de trabalho voluntário, a empresa:
(  ) não se envolve
(  ) apoia
(X) organiza e incentiva

(  ) não se envolve
(  ) apoia
(X) organiza e incentiva

Número total de reclamações e críticas de consumidores(as):
“na empresa 322.281”  “no Procon 1.703”
“na Justiça 1.162”

“na empresa 316.956”  “no Procon 1.454”
“na Justiça 1.019”

% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas:
“na empresa 100%”  “no Procon 100%”
“na Justiça 15%”

“na empresa 100%”  “no Procon 100%”
“na Justiça 13%” 

Valor adicionado total a distribuir (R$ mil): 2.204.634 1.956.420

Distribuição do Valor Adicionado (DVA): “63,8% governo                 22,0% acionistas 
 8,9% colaboradores(as)   5,3% financiadores”

“62,4% governo               20,1% acionistas
9,0% colaboradores(as)    8,5% financiadores”

7 - Outras Informações 2009 2008

1 -  Quantidade de organizações sem fins lucrativos beneficiadas com desconto na conta de 
energia elétrica:

347 322

2 - Desconto total na conta de energia elétrica destinado organizações sem fins lucrativos (R$ mil): 4.638,0 4.103,0
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COMENtáRiOS
As três bases de cálculo dos indicadores sociais e ambientais 

apresentaram crescimento, em 2009, de 6% na receita líquida (Rl), 

27% no resultado operacional (Ro) e 12% na folha de pagamento 

bruta (FPb). 

o total dos indicadores sociais internos cresceu 24% em 2009 e os 

maiores crescimentos foram: encargos sociais compulsórios (+31%), 

participação nos lucros ou resultados (+31%), saúde (+23%) e 

segurança no trabalho (+20%). todos esses itens aumentaram sua 

participação na receita líquida e na folha de pagamento bruta. A maior 

parte do aumento dos encargos sociais deve-se, principalmente, 

ao crescimento de 13% do corpo funcional e ao reajuste salarial 

decorrente de Acordo Coletivo de trabalho. A participação nos lucros 

ou resultados cresceu principalmente em função do maior resultado 

operacional obtido no ano. os gastos com saúde cresceram com o 

aumento do quadro funcional e também devido à ocorrência de maior 

número de procedimentos médicos mais caros. Houve um crescimento 

de 5% do investimento em capacitação e desenvolvimento profissional, 

que está relacionado ao aumento da média de horas de treinamento 

de 116 (2008) para 121 (2009).

Quanto aos indicadores sociais externos, destaca-se um aumento 

de 15% do total de contribuições para a sociedade feitas de forma 

direta e indireta, neste caso por meio do recolhimento de impostos 

ao governo. o detalhamento dos programas sociais voltados para 

cultura e educação está no item 17 deste relatório.

o total dos investimentos em meio ambiente cresceu 87% em 

2009. Desses investimentos, 61% estão relacionados à operação 

da Empresa e 39% a programas e projetos externos. A maior 

contribuição para esse aumento foi dada por investimentos na 

reforma de equipamentos para reutilização na rede (R$ 9,3 milhões), 

vindo a seguir os gastos com eficiência energética (R$ 6,0 milhões), 

cruzetas ecológicas (R$ 4,7 milhões) e rede compacta (R$ 1,8 

milhão), que demanda menos manejo de vegetação e menor número 

de podas de árvores. todas as metas da Elektro para aumentar a 

eficácia na utilização de recursos naturais, reduzir o consumo na 

operação e minimizar resíduos foram cumpridas em 2009. Vale 

destacar a instalação de dispositivos antifurto nos transformadores 

localizados em regiões com maior número de ocorrência, que 

contribuiu para uma queda de 23% do número de derramamentos de 

óleo. Vide item 16 do relatório para informações sobre as atividades 

da Companhia em relação ao meio Ambiente.

o corpo funcional da Elektro possuía, ao final de 2009, um número 

de colaboradores próprios 13% maior e um número de prestadores 

de serviços 15% menor. isto se deve, em parte, à internação da 

atividade de construção e manutenção de redes e subestações, 

antes desenvolvida por empresas contratadas em certas regiões da 

área de concessão. Este mesmo fato contribuiu para que o número 

de admissões crescesse 112% no período. também cresceu o 

número de pessoas com necessidades especiais, sobretudo, devido 

à contribuição da Escola inclusiva Elektro, que formou sua primeira 

turma em 2009.

No âmbito da cidadania empresarial, vale destacar a queda de 25% 

do número total de acidentes de trabalho em 2009, para a qual 

contribuiu a consolidação do programa Comportamento pela Vida, 

cujo objetivo é a prevenção de acidentes baseada em mudanças de 

conduta. todos os colaboradores da Elektro possuem participação 

nos lucros e têm direito à previdência privada. A Empresa organiza 

e incentiva a participação de seus colaboradores em programas de 

trabalho voluntário e exige de seus fornecedores os mesmos padrões 

de conduta.

o valor adicionado a distribuir atingiu R$ 2,2 bilhões em 2009, 

13% maior do que o de 2008. Desse total, 63,8% foram para 

o Governo sob a forma de tributos e encargos, o que mostra a 

relevância da Empresa para a sociedade. os 35,5% restantes 

foram distribuídos entre acionistas (22,0%), colaboradores (8,9%) 

e financiadores (5,3%).

A Elektro é signatária do Pacto Global (oNu), Empresa Amiga 

da Criança (Fundação Abrinq) e promove os objetivos de 

Desenvolvimento do milênio (oNu). 
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indiCadoReS GRi
suMáRio gRi
Este relatório abrange os desempenhos econômico, social e ambiental da Elektro no período de janeiro a dezembro de 2009. os temas abordados 

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

comunidade, entidades de classe e governo. testes internos, realizados pelas equipes responsáveis pelo relatório, aferiram a materialidade das 

informações ora apresentadas.

o escopo preserva os critérios adotados na edição 2008 do relatório. Assim, todos os parâmetros de medição e apuração de dados foram 

mantidos. As exceções estão claramente identificadas ao longo do texto. Seguindo as diretrizes da Global Reporting Initiative, este relatório atinge 

o nível b de aplicação.
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Governança, Compromissos e Engajamento
Governança
4.1. Estrutura de governança da organização 21-24
4.2. Indicação caso o presidente do mais alto órgão de governança também seja um diretor executivo 23
4.3. Declaração do número de membros independentes ou não executivos do mais alto órgão de governança 23
4.4. Mecanismos para que acionistas e empregados façam recomendações ao mais alto órgão de governança 23

4.5.  Relação entre remuneração para membros do mais alto órgão de governança, diretoria executiva e demais executivos e o 
desempenho da organização

24

4.6. Processos no mais alto órgão de governança para evitar conflitos de interesse 24
4.7. Processo para determinação das qualificações e conhecimento dos membros do mais alto órgão de governança 23
4.8. Declarações de missão e valores, códigos de conduta e princípios internos 22, 24, 26
4.9. Procedimentos do mais alto órgão de governança para supervisionar a gestão do desempenho econômico, ambiental e social 21-24
4.10. Processos para a autoavaliação do desempenho do mais alto órgão de governança 23
Compromissos com Iniciativas Externas
4.11. Princípio da precaução 71
4.12. Cartas, princípios ou outras iniciativas que a organização subscreve 71
4.13. Participação em associações e/ou organismos nacionais/internacionais de defesa 71
Engajamento dos Públicos Estratégicos
4.14. Relação de grupos de públicos estratégicos engajados pela organização 52-65
4.15. Base para a identificação e seleção de públicos estratégicos 52-65
4.16. Abordagens para o engajamento dos públicos estratégicos 52-65
4.17. Principais temas e preocupações levantados pelos públicos estratégicos 52-65

Indicadores de desempenho
Desempenho econômico
EC1. Valor econômico direto gerado e distribuído 50
EC3. Cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício 56
EC4. Ajuda financeira significativa recebida do governo Não se aplica.
Presença no Mercado

EC5. Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao salário mínimo local em unidades operacionais importantes
A divisão do menor salário da 
Empresa pelo mínimo vigente é 1,3.
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Indicadores Páginas

EC7. Procedimentos para contratação local e proporção de membros de alta gerência recrutados na comunidade local

Não há políticas específicas 
sobre 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 49

Desempenho Ambiental
Materiais

EN1. Materiais usados

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.

EN2. Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem 62
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.

59-60

Água
EN8. Total de retirada de água 62
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 62
EN19. Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio 62

EN21. Descarte total de água, por qualidade e destinação
A Elektro não realiza descartes fora 
da rede pública de coleta.

EN22. Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição 62
EN23. Número e volume total de derramamentos significativos 62
Produtos e Serviços
EN26. Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços 61-62
EN27. Percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relação ao total de produtos vendidos 62
Conformidade

EN28.  Multas significativas e número total de sanções não monetárias resultantes da não conformidade com leis e  
regulamentos ambientais

61-62

Conformidade
EN30. Total de investimentos e gastos com proteção ambiental 61 

Desempenho Social – Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente
Emprego
LA1. Total de trabalhadores por tipo de emprego, contrato de trabalho e região 56-57, 63-64
LA2. Número total e taxa de rotatividade de empregados 56-57, 63-64
Relações entre os Trabalhadores e a Governança
LA4. Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva 56-57, 59
LA5. Prazo mínimo para notificação de mudanças operacionais Não há prazo mínimo estabelecido.
Segurança e Saúde no Trabalho
LA7. Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos 35

LA8.  Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e controle de risco para empregados, seus familiares ou 
membros da comunidade com relação a doenças graves

33-35

LA9. Temas relativos a segurança e saúde cobertos por acordos formais com sindicatos 33-35
Treinamento e Educação
LA10. Média de horas de treinamento 57

LA11.  Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que apoiam a continuidade da empregabilidade dos 
funcionários e para gerenciar o fim da carreira

56

LA12. Porcentagem de funcionários que recebem análises de desempenho e de desenvolvimento de carreira regularmente 56-57
Diversidade e Igualdade de Oportunidades
LA13. Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa e dos demais empregados 23
LA14. Proporção de salário-base entre homens e mulheres -
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Indicadores Páginas

Desempenho Social – Direitos Humanos
Práticas de Investimento e de Processo de Compra
HR1. Contratos de investimentos significativos com cláusulas referentes a direitos humanos 100% dos contratos.
HR2. Empresas contratadas e fornecedores críticos submetidos a avaliações referentes a direitos humanos 26
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 repre-
sentação é assegurado em toda a 
operação.

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 28, 59-60

Corrupção
SO2. Unidades submetidas a avaliações de riscos de corrupção 100% das unidades.
SO3. Colaboradores treinados nas políticas e procedimentos anticorrupção 24
SO4. Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção 24

Políticas Públicas
SO5. Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas públicas e em grupos de pressão 58-59

SO6. Valor total de contribuições financeiras e em espécie para partidos políticos, políticos ou instituições relacionadas
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 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 com leis e regulamentos Não foram registradas multas.

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 33-35

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

35

Rotulagem de produtos e serviços

PR3. Procedimentos de rotulagem
Pela própria natureza da Empresa 
não há 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

Não foram registrados casos de  
não conformidade.

PR5. Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas que medem essa satisfação 53-55

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
Não foram registrados casos de  
não conformidade.

Compliance 

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.
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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)

Ciclo de Desenvolvimento de Pessoas 6 - -

Circuito Cultural Elektro - 7 e 8 -

Comitê de Ética 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 3, 7 e 8 1, 2 e 3

Comportamento pela Vida 6 8 -

Cruzetas ecológicas 7, 8 e 9 7 -

Destinação de Resíduos 7, 8 e 9 7 -

Elektro nas Escolas 4, 5 e 6 2, 7 e 8 2

Energia Comunitária Elektro 7, 8 e 9 7 e 8 -

Escola de Eletricistas 5 e 6  1 e 2 9

Escola Formare Elektro 4, 5 e 6 2, 7 e 8 9

Escola Inclusiva Elektro 4, 5 e 6 2, 7 e 8 2

Estudo de Clima Organizacional 3, 4, 5 e 6 3, 7 e 8 1, 2 e 3

Fazer Acontecer 7, 8 e 9 2, 7 e 8 9

Investigação de Perigos e  
Avaliação de Riscos (IPAR)

- 7 -

Meninos Ecológicos e Jovens ECOnscientes 7, 8 e 9 7 e 8 9

Neutralização de Carbono 7, 8 e 9 7 -

Observação de Segurança - 7 -

Redes Compactas 7 e 8 7 -

Universalização de Energia 1 1, 7 e 8 -

Prédios Públicos 7, 8 e 9 7 e 8 -

Sistema de Gestão do Conhecimento 1 7 -
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Pacto Global  – A Elektro participa da 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.

Empresa Amiga da Criança (Fundação Abrinq) – A Elektro é “uma Empresa Amiga da 

Criança” e, como tal, assume compromissos em benefício da infância e da adolescência, por 

meio de ações sociais para o público interno e a comunidade. 

Agenda 21  – A Elektro é comprometida com o modelo de desenvolvimento apoiado em ações 

institucionais, setoriais e regionais, que prioriza a preservação de recursos hídricos e 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 – A Elektro é comprometida com os princípios e 

diretrizes do documento assinado por 191 países-membros da oNu, que prevê ações e metas 

até 2015 voltadas para 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.

PRinCíPios E DiREtRizEs DE sustEntaBiliDaDE

8 jEitos DE MuDaR o MunDo
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inFoRMaçÕEs CoRPoRativas
Nome da empresa:
Elektro Eletricidade e Serviços S.A.

Website: www.elektro.com.br

Endereço e telefone da sede:
Rua Ary Antenor de Souza, 321 — Jd. Nova América

Campinas/SP — CEP: 13053-024

tel.: (19) 2122-1009

iNFORMAçÕES A ACiONiStAS E iNVEStiDORES
Relações com Investidores:
Diretor: Rodrigo Silva

Gerente: Simone Simão

Contato:
tel.: (19) 2122-1487

E-mail: ri@elektro.com.br

Bolsa de Valores em que as ações são negociadas:
bm&F bovespa S.A. – bolsa de Valores, mercadorias e Futuros

Código de negociação das ações:
ordinária: EKtR3 e Preferencial: EKtR4

Instituição financeira custodiante:
banco itaú S.A.

Auditores independentes
Deloitte touche tohmatsu

Jornais de divulgação das informações:
Valor Econômico

Diário oficial do Estado de São Paulo

Central de Atendimento a Clientes (CAC): 
 

Para Clientes de baixa tensão: 0800-701-01-02

 

Para Clientes de média e Alta tensão: 0800-701-0103 

Portadores de deficiência auditiva e de fala: 0800-701-01-55 

(necessária a utilização de aparelho telefônico especial adaptado 

para esta finalidade)

ouvidoria: 0800-0124050

locais de atendimento:
Agências Próprias dos Correios nos estados de São Paulo  

e mato Grosso do Sul.

Centrais Regionalizadas de Atendimento: 

ANDRADiNA  Rua Engenheiro Sylvio Shimizu, 1515 

AtibAiA  Av. São Joao, 1815 

DRACENA  Av. orlando Fruchi, 81 

FRANCo DA RoCHA Rodovia SP 23, Km 37,8 

GuARuJá  Rua Valéria Ciccone, 250 

itANHAém  Av. Paulo José de moraes, 1600 

itAPEVA  Av. Vaticano, 1145 

JAlES  Rua maestro Erlon Chaves, 225 

limEiRA  Rodovia SP 147 - limeira/mogi mirim - Km 106 

moGi GuAçu Rua José Antenor de toledo, 51 

PiQuEtE  Av. luiz Arantes Junior, 116 

PiRAPoZiNHo Rua Florisvaldo Ribeiro de bessa, 330 

PiRASSuNuNGA Est. municipal Fernando luiz landgraf, 93 

REGiStRo  Rua São João, 29 

Rio ClARo  Av. 16, 2358 

tAtuÍ  Rua José bonifácio, 170 

tRÊS lAGoAS Av. Adv. Rosario Congro, 285 

ubAtubA  Av. braulio Santos, 1111  

VotuPoRANGA Rua maximiliano luiz, 3712
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Demonstrações
Financeiras



   Demonstrações Financeiras 2009

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balanços Patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2009 e de 2008 (em milhares de reais)

Ativo Notas 31/12/2009 31/12/2008

Circulante  1.095.114  854.770 

Disponibilidades  279.196  205.020 

Bancos  2.252  3.359 

Aplicações financeiras 5  276.944  201.661 

Créditos, valores e bens realizáveis  815.918  649.750 

Consumidores, parcelamentos de débitos e supridores 6  532.993  494.680 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa 7  (43.912)  (43.656)

Ativos regulatórios 8  130.048  38.469 

TUSD-G 9  62.641  13.722 

Tributos diferidos e a compensar 10  106.719  105.135 

Caução de fundos e depósitos vinculados 11  6.125  15.737 

Almoxarifado  5.488  4.153 

Outros créditos  15.816  21.510 

Não circulante  2.146.656  2.096.672 

Realizável a longo prazo  422.970  514.554 

Parcelamentos de débitos e supridores 6  42.216  39.360 

Ativos regulatórios 8  59.902  114.846 

TUSD-G 9  61.134  31.713 

Tributos diferidos e a compensar 10  202.872  310.194 

Caução de fundos e depósitos vinculados 11  10.952  11.711 

Depósitos judiciais 12  41.839  -   

Outros créditos  4.055  6.730 

Investimentos 13  4.325  4.334 

Imobilizado 14  1.667.735  1.537.888 

Intangível 15  51.626  39.896 

  

Total do Ativo  3.241.770  2.951.442

As Notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balanços Patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2009 e de 2008 (em milhares de reais)

Passivo Notas 31/12/2009 31/12/2008

Circulante  1.119.521  1.004.148 

Empréstimos e financiamentos 16  64.048  65.325 

Debêntures 17  249.296  202.420 

Arrendamento mercantil 18  9.013  7.744 

Fornecedores e supridores de energia elétrica 19  239.486  239.856 

Tributos a recolher 20  126.620  112.098 

Encargos do consumidor 21  18.162  24.729 

Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 22  210.587  223.178 

Provisões e encargos sobre folha de pagamento 23  40.246  35.116 

Passivos regulatórios 8  45.303  20.681 

TUSD-G 9  59.090  12.839 

Obrigações P&D e eficiência energética 24  23.900  35.071 

Plano de pensão 25  -    -   

Plano especial de aposentadoria  1.842  -   

Outros passivos  31.928  25.091 

Não circulante  994.939  844.262 

Exigível a longo prazo  994.939  844.262 

Empréstimos e financiamentos 16  349.741  241.980 

Debêntures 17  421.318  366.380 

Arrendamento mercantil 18  15.497  22.284 

Passivos regulatórios 8  59.697  57.374 

TUSD-G 9  87.796  31.713 

Obrigações P&D e eficiência energética 24  14.535  14.401 

Provisão para ações judiciais e regulatórias, líquidas 26.1  30.787  81.701 

Plano de pensão 37  -    23.496 

Plano especial de aposentadoria 25  12.791  -   

Outros passivos  2.777  4.933 

Patrimônio líquido 27  1.127.310  1.103.032 

Capital social  952.492  952.492 

Reserva de capital  50.539  50.539 

Reserva legal  124.279  100.001 

  

Total do Passivo  3.241.770  2.951.442 

As Notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Demonstrações de resultados
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e de 2008
(em milhares de reais, exceto lucro por ação)

Notas 31/12/2009 31/12/2008

Receitas operacionais  4.034.621  3.719.874 

Deduções às receitas operacionais  (1.372.274)  (1.207.397)
  

Receitas operacionais líquidas 28  2.662.347  2.512.477 

Custo do serviço de energia elétrica  (1.453.591)  (1.328.595)
Energia comprada para revenda 29  (1.602.500)  (1.461.478)
Créditos de PIS e COFINS sobre energia comprada  148.909  132.883 

Custo da operação  (437.978)  (386.632)
Gastos com pessoal 30  (150.313)  (131.601)
Gastos com materiais 31  (24.940)  (24.875)
Gastos com serviços de terceiros 32  (85.335)  (71.708)
Depreciação e amortizações  (126.312)  (116.981)
Outras despesas operacionais líquidas 33  (55.662)  (45.516)
Créditos de PIS e COFINS sobre o custo da operação  4.584  4.049 

  
Lucro operacional bruto  770.778  797.250 

Despesas operacionais  (152.062)  (167.198)
Despesas com vendas  (21.957)  (19.532)
Despesas gerais e administrativas  (57.592)  (63.543)
Amortização mais valia do imobilizado 14  (7.348)  (7.348)
Outras despesas operacionais líquidas 33  (65.165)  (76.775)

  
Resultado do serviço  618.716  630.052 

Resultado financeiro 34  2.925  (140.232)
Receitas financeiras  71.100  66.841 
Despesas financeiras  (65.435)  (110.973)
Variação monetária líquida  64.819  (28.386)
Juros sobre capital próprio  (67.559)  (67.714)

  
Resultado operacional  621.641  489.820 

  
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social  621.641  489.820 

Imposto de renda 35  (72.089)  (74.867)
Imposto de renda diferido 35  (75.724)  (47.633)
Contribuição social 35  (34.550)  (25.754)
Contribuição social diferida 35  (21.270)  (17.493)
Reversão de juros sobre capital próprio  67.559  67.714 

  
Lucro líquido do exercício  485.567  391.787 

Lucro líquido do exercício por ação – R$ 27.1  2,51  2,02 

As Notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e de 2008
(em milhares de reais)

Notas
 Capital 

social 
Reservas  
de capital 

 Reserva 
legal 

Lucros/
Prejuízos 

Acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2007  952.492  50.539  80.466  (1.092)  1.082.405 

Lucro líquido do exercício  -    -    -    391.787  391.787 

Destinação do lucro líquido

Constituição de reserva legal  -    -    19.535  (19.535)  -   

Dividendos propostos e pagos  -    -    -    (303.446)  (303.446)

Juros sobre capital próprio  -    -    -    (67.714)  (67.714)

     

Saldos em 31 de dezembro de 2008  952.492  50.539  100.001  -    1.103.032 

Lucro líquido do exercício  -    -    -    485.567  485.567 

Destinação do lucro líquido

Constituição de reserva legal 27.3  -    -    24.278  (24.278)  -   

Dividendos propostos e pagos 27.4  -    -    -    (393.730)  (393.730)

Juros sobre capital próprio 27.4  -    -    -    (67.559)  (67.559)

     

Saldos em 31 de dezembro de 2009  952.492  50.539  124.279  -    1.127.310 

 As Notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Demonstrações dos fluxos de caixa
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e de 2008
(em milhares de reais)

 31/12/2009 31/12/2008
Atividades operacionais

Lucro líquido no exercício  485.567  391.787 

Despesas (receitas) que não afetam o caixa  353.338  395.285 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa  21.622  27.537 
Juros e variações monetárias e cambial  39.833  137.739 
Depreciação e amortizações  126.312  116.981 
Amortização mais valia do imobilizado  7.348  7.348 
Perda na desativação e alienação de bens, líquida  19.309  17.751 
Plano de pensão  (23.496)  (8.350)
Plano especial de aposentadoria  14.633  -   
Provisão para ações judiciais e regulatórias, líquidas  (41.570)  3.496 
Amortização de tributos diferidos  96.994  63.613 
Constituição ativo/passivo regulatório  64.674  3.114 
Programa de P&D e eficientização energética  27.679  26.056 

Variações no ativo e passivo  (226.315)  (260.292)
Consumidores  (62.535)  (49.880)
Almoxarifado  (1.335)  (180)
Tributos a compensar  8.744  2.648 
Ativos regulatórios/TUSD-G  45.123  (81.439)
Caução de fundos e depósitos vinculados  10.371  27.310 
Outros créditos  11.930  (5.454)
Imposto de renda e contribuição social pagos  (122.730)  (104.911)
Juros pagos (empréstimos, debêntures e arrend. mercantil)  (110.418)  (87.393)
Fornecedores e supridores de energia elétrica  (6.937)  22.353 
Tributos a recolher  124.686  119.246 
Passivos regulatórios/TUSD-G  (88.414)  (71.536)
Provisão para ações judiciais e regulatórias, líquidas  (445)  (10.302)
Programa de P&D e eficientização energética  (41.941)  (25.788)
Outros passivos  7.586  5.034 

  
Caixa gerado pelas atividades operacionais  612.590  526.780 

Caixa aplicado nas atividades de investimento  (292.234)  (275.459)
Aquisições de imobilizado  (276.057)  (267.862)
Aquisições de imobilizado - material em depósito  (52.084)  (28.654)
Obrigações especiais  31.274  12.172 
Valor de venda do ativo imobilizado  4.633  8.885 

Caixa aplicado nas atividades de financiamento  (246.180)  (203.629)
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos  (461.314)  (280.080)
Amortização de empréstimos e debêntures (principal)  (364.416)  (47.641)
Amortização de arrendamento mercantil (principal)  (7.821)  (4.640)
Captação de empréstimos  290.169  128.732 
Captação de debêntures  297.202  -   

  
Total dos efeitos nas disponibilidades  74.176  47.692 

Saldo inicial das disponibilidades  205.020  157.328 
Saldo final das disponibilidades  279.196  205.020 

  
Variação nas disponibilidades  74.176  47.692 

Informações Adicionais
Atividades de investimentos não realizadas em caixa:
Ativo imobilizado - arrendamento mercantil  2.226  12.777 
Atividades de financiamentos não realizadas em caixa:
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 210.587 223.178

As Notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Demonstrações do valor adicionado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e de 2008
(em milhares de reais)

Notas 31/12/2009 31/12/2008

Receitas  4.025.915  3.707.110 

Vendas de energia e serviços 28  4.034.621  3.719.874 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa 7  (12.590)  (18.488)

Outras receitas  3.884  5.724 

Insumos adquiridos de terceiros  (1.876.659)  (1.723.574)

Energia comprada 29  (1.602.500)  (1.461.478)

Materiais 31  (27.233)  (26.699)

Serviço de terceiros 32  (117.296)  (107.630)

Outros custos operacionais  (129.630)  (127.767)

  

Valor adicionado bruto  2.149.256  1.983.536 

Depreciação e amortizações  (133.660)  (124.329)

  

Valor adicionado líquido  2.015.596  1.859.207 

Receitas financeiras e variações monetárias 34  189.038  97.213 

  

Valor adicionado a distribuir  2.204.634  1.956.420 

  

Distribuição do valor adicionado  2.204.634  1.956.420 

Pessoal 30  195.609  176.930 

Impostos, taxas e contribuições  1.150.746  1.011.423 

Federais  430.085  391.432 

Estaduais  720.222  619.653 

Municipais  439  338 

Encargos do consumidor e outros  256.438  209.257 

Despesas financeiras e variações monetárias  116.274  167.023 

Juros sobre capital próprio  67.559  67.714 

Dividendos propostos  393.730  303.446 

Lucros retidos para formação da reserva legal  24.278  20.627 

As Notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Em 31 de dezembro de 2009 e de 2008
(em milhares de reais, exceto se identificado 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, é uma concessionária de serviço público de distribuição 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 5 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 que estiver em vigor. Atualmente, não há regulamentação que trata da forma 

em que ocorrerá a reversão dos bens à União e de como será feito o cálculo de indenização à concessionária.

A Sociedade é registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como companhia aberta e tem suas ações (0,32% do capital total) negociadas 

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

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentre elas as normas da legislação 

específica aplicáveis às concessionárias do serviço público de energia elétrica, emitidas pela ANEEL, e as disposições da CVM incluindo os 

pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), com exceção daqueles emitidos em 2009, que estão 

sob análise da Sociedade e deverão ser aplicados a partir do exercício de 2010, retroativamente a de 2009, segundo permissão da Deliberação 

CVM nº 603/09.  

As práticas e critérios contábeis adotados no preparo dessas Demonstrações Financeiras são consistentes com aqueles adotados na elaboração 

das Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2008, inclusive no que se refere aos critérios contábeis estabelecidos na Lei nº 11.638/07, 

Lei nº 11.941/09 que converteu em lei a Medida Provisória nº 449/08  e pronunciamentos técnicos do CPC, emitidos em 2008 e, portanto devem 

ser analisadas em conjunto com aquelas Demonstrações Financeiras. 
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Determinados saldos referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008 foram reclassificados para fins de melhor comparabilidade com 

o exercício de 2009, conforme demonstrado abaixo:

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2008 – (Em milhares de reais)

Ativo Notas
31/12/2008 31/12/2008

 Publicado  Reclassificações  Reclassificado 

Circulante  856.105  (1.335)  854.770 

Créditos, valores e bens realizáveis  651.085  (1.335)  649.750 

Consumidores, parcelamentos de débitos e supridores (a)  499.216  (4.536)  494.680 

Ativos regulatórios (a)  21.753  16.716  38.469 

Outros créditos (a)/(b)  35.025  (13.515)  21.510 

Não circulante  2.098.898  (2.226)  2.096.672 

Realizável a longo prazo  516.780  (2.226)  514.554 

Parcelamentos de débitos e supridores (a)  41.281  (1.921)  39.360 

Ativos regulatórios (a)  111.549  3.297  114.846 

Outros créditos (a)/(b)  10.332  (3.602)  6.730 

   

Total do Ativo  2.955.003  (3.561)  2.951.442 

Passivo

Circulante  1.005.483  (1.335)  1.004.148 

Debêntures (b)  203.755  (1.335)  202.420 

Passivos regulatórios (a)  12.710  7.971  20.681 

Outros passivos (a)  33.062  (7.971)  25.091 

Não circulante  846.488  (2.226)  844.262 

Exigível a longo prazo  846.488  (2.226)  844.262 

Debêntures (b)  368.606  (2.226)  366.380 

   

Total do Passivo  2.955.003  (3.561)  2.951.442 

Demonstração dos Resultados em 31 de dezembro 2008 – (Em milhares de reais)

Notas
31/12/2008 31/12/2008

Publicado Reclassificações Reclassificado

Custo da operação  (397.676)  11.044  (386.632)

Gastos com pessoal (c)  (135.884)  4.283  (131.601)

Gastos com serviços de terceiros (c)  (71.819)  111  (71.708)

Gastos com materiais (c)  (24.955)  80  (24.875)

Outras despesas operacionais líquidas (c)  (52.086)  6.570  (45.516)

   

Lucro operacional bruto  786.206  11.044  797.250 

   

Despesas operacionais  (156.154)  (11.044)  (167.198)

Despesas com vendas (c)  (15.058)  (4.474)  (19.532)

Outras despesas operacionais líquidas (c)  (70.205)  (6.570)  (76.775)

   

Lucro líquido do exercício  391.787  -    391.787 
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(a)  A partir de 2009, com a finalidade de aprimorar a apresentação das informações financeiras, a Sociedade passa a demonstrar os ativos e 

passivos regulatórios em rubricas específicas; portanto, para melhor comparabilidade a Sociedade efetuou nos saldos de 2008 a reclassificação 

dos montantes no ativo circulante de R$ 4.536 de ”Consumidores, parcelamentos de débitos e supridores” e R$ 12.180 de “Outros créditos” 

para “Ativos regulatórios” no total de R$ 16.716. Os montantes de R$ 1.921 e R$ 1.376 foram reclassificados de “Parcelamentos de débitos 

e supridores” e “Outros créditos”, no não circulante, respectivamente para “Ativos regulatórios” no total de R$ 3.297. No Passivo circulante foi 

reclassificado o montante de R$ 7.971 da rubrica de “Outros passivos” para “Passivos regulatórios”.  

(b)  De acordo com o CPC 08 - Custos de Transação e Prêmios na Emissão de Títulos e Valores Mobiliários, aprovado pela Deliberação CVM nº 

556/08, foram reclassificados os custos com a emissão das Debêntures, da rubrica de “Outros créditos” no Ativo circulante e não circulante 

para a rubrica de “Debêntures” no Passivo circulante e não circulante nos montantes de R$ 1.335 e R$ 2.226 respectivamente. 

(c)  Alguns valores relacionados a gastos com pessoal, materiais e serviços de terceiros foram reclassificados entre Custos da operação e 

Despesas operacionais para adequação da apresentação e melhor comparabilidade com 2009.

2.1. Pronunciamentos e interPretações técnicas emitidos Pelo cPc e deliberados Pela cVm em 2009
Em continuidade ao processo de harmonização com as normas internacionais de contabilidade (IFRS) e regulamentação das práticas contábeis, 

foram editados novos pronunciamentos técnicos com aplicação obrigatória a partir de 2010, de acordo com a Deliberação CVM nº 603/09. Os 

impactos das alterações introduzidas por esses novos pronunciamentos e interpretações estão sendo analisados pela Administração da Sociedade.

A Sociedade já iniciou os trabalhos para aplicação dos referidos pronunciamentos e interpretações e devido a sua elevada complexidade, estes 

trabalhos ainda se encontram em fase de mensuração, e em avaliação preliminar realizada pela Administração, a regra que pode trazer impactos 

relevantes é o ICPC 01 Contratos de Concessão. Esta regra muda a forma de apresentação do Ativo Imobilizado, que passa a ser demonstrado 

em parte como Ativo Financeiro e em parte como Ativo Intangível, e deverá impactar o resultado devido à forma de amortização do intangível e 

forma de registro de manutenções nos ativos. 

Outros pronunciamentos e interpretações técnicas que entrarão em vigor a partir de 2010, e que podem trazer impactos à Sociedade são:

Pronunciamentos
CPC 17 - Contratos de Construção

CPC 20- Custos de Empréstimos

CPC 21 - Demonstração Intermediária

CPC 22 - Informações por Segmento

CPC 25 -  Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes

CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

CPC 27 - Ativo Imobilizado

CPC 30 - Receitas

CPC 32 - Tributos sobre o Lucro

CPC 33 - Benefícios a Empregados

CPC 37 -  Adoção Inicial das Normas Internacionais de 
Contabilidade

CPC 38 -  Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e 
Mensuração

CPC 39 - Instrumentos Financeiros: Apresentação

CPC 40 - Instrumentos Financeiros: Evidenciação

CPC 43 - Adoção Inicial dos Pronunciamentos Técnicos

CPC 15 a 40

Interpretações

ICPC 03 -  Aspectos Complementares das Operações de 
Arrendamento Mercantil

ICPC 04 -  Alcance do CPC -10 - Pagamento Baseado em 
Ações

ICPC 05 -  Pronunciamento Técnico CPC 10 - Pagamento 
Baseado em Ações do Grupo e em Tesouraria

ICPC 08 -  Contabilização da Proposta de Pagamento de 
Dividendos

ICPC 09 -  Demonstrações Contábeis Individuais, 
Demonstrações Separadas, Demonstrações 
Consolidadas e Aplicação do Método de 
Equivalência Patrimonial

ICPC 10 -  Interpretação sobre a Aplicação Inicial do Ativo 
Imobilizado e à Propriedade para Investimento 
CPCs 27, 28, 37 e 43
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3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1. Práticas contábeis gerais
a. Disponibilidades 

Os saldos incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras prontamente conversíveis em um montante conhecido de 

caixa e não estão sujeitas a um risco significante de mudança de valor. São avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos 

que não ultrapassam seus respectivos valores de mercado. O cálculo do valor justo das aplicações financeiras, quando aplicável, é efetuado 

levando-se em consideração as cotações de mercado ou informações de mercado que possibilitem tal cálculo (vide Nota 5).

b. Contas a receber
As contas a receber referem-se principalmente ao fornecimento de energia elétrica para os consumidores e incluem valores faturados e não 

faturados, contabilizados pelo regime de competência (vide Nota 6).

c. Almoxarifado
Os materiais em almoxarifado são avaliados e contabilizados 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.

d. 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 13).

e. Imobilizado (vide Nota 14)
O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição dos materiais e equipamentos, acrescido dos custos necessários ao início de operação ou 

utilização do ativo,  e encargos financeiros decorrentes de empréstimos e financiamentos vinculados ao período de sua formação. O imobilizado 

é deduzido da depreciação acumulada que é calculada pelo método linear, baseada em taxas que estão em conformidade com o Manual de 

Contabilidade do Serviço Publico de Energia Elétrica - MCSE e Resolução Normativa da ANEEL nº 240, de 5 de dezembro de 2006.

Bens adquiridos através de operações de arrendamento mercantil financeiro são registrados pelo respectivo valor à vista ou ajustados ao valor 

presente da respectiva obrigação, de acordo com o CPC 06 – Arrendamento Mercantil.

A parcela do ágio referente à mais valia do imobilizado é amortizada em 20 anos, 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.

f.  Redução ao Valor Recuperável de Ativos
De acordo com o CPC 01 (Deliberação CVM nº 527/08) a Sociedade efetuou a análise dos seus ativos e verificou que não há qualquer indicador 

de desvalorização e que esses ativos são realizáveis em prazos satisfatórios.

g. 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, 

as alíquotas básicas são de 25% e 9% respectivamente. 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 20 e 35). Os valores apresentados nas 

Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2009 consideram a adoção ao Regime Tributário Transitório - RTT, conforme facultado pela 

Lei nº 11.941/09, que tem por objetivo manter a neutralidade fiscal das alterações na legislação societária brasileira, introduzidas pela Lei nº 

11.638/07 e Lei nº 11.941/09.
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h. PIS e COFINS
O PIS e a COFINS são apurados com base na receita operacional e contabilizados como dedução de receita pelo regime de competência, e 

segundo a legislação em vigor do regime não cumulativo, as alíquotas utilizadas são de 1,65% e 7,6% respectivamente.

Os créditos de PIS e COFINS não cumulativos, sobre custos e despesas operacionais, são apresentados como redutores destes grupos de 

contas nas Demonstrações Financeiras, conforme a Interpretação Técnica do IBRACON nº 1 de 22 de junho de 2004.

Os valores de PIS e COFINS, apurados no resultado entre créditos e deduções de receita, são repassados integralmente aos consumidores nas 

faturas de energia.

i. 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. Essas estimativas estão relacionadas principalmente a contas a receber não faturadas, provisão para 

crédito de liquidação duvidosa, provisão para ações judiciais, provisão do plano de pensão e provisão do plano especial de aposentadoria. A 

liquidação das transações envolvendo essas estimativas pode resultar em valores diferentes dos estimados e para reduzir eventuais ajustes a 

estas estimativas, as premissas de avaliação das mesmas são periodicamente revisadas. 

j. Outros direitos e obrigações
Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes que estão sujeitos a variação monetária ou cambial, por força de legislação ou 

cláusulas contratuais, estão atualizados com base nos índices previstos nos respectivos dispositivos, de forma a refletir os valores na data das 

Demonstrações Financeiras.

k. Ajuste a valor presente
De acordo com o CPC 12 – Ajuste a valor presente, aprovado pela Deliberação CVM nº 564/08, a Sociedade analisou suas contas de ativos e 

passivos de curto e longo prazos, com relação a valores realizáveis no futuro, prazos de liquidação,  vencimento e possíveis taxas de desconto e 

verificou que qualquer ajuste a valor presente seria irrelevante, portanto não houve impactos dessa natureza em suas Demonstrações Financeiras. 

l. 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 37).

m. Plano especial de aposentadoria
A provisão para pagamentos a serem feitos em decorrência do benefício previsto em acordo sindical do Plano Especial de Aposentadoria é 

constituída com base em expectativa de adesão dos colaboradores elegíveis e é revista periodicamente frente às efetivas adesões, de forma 

consistente ao 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 25).

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 (vide Nota 27.1).

p. Fluxo de caixa
A Sociedade elabora seu fluxo de caixa em atendimento ao MCSE e de acordo com o CPC 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa aprovado 

pela Deliberação CVM nº 547/08.

 A Demonstração do valor adicionado é elaborada de acordo com o CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado, aprovado pela Deliberação 

CVM nº 557/08, e em atendimento ao MCSE, e tem por finalidade apresentar o resultado do exercício do ponto de vista de geração e 

distribuição de valor pela Sociedade.
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3.2. Práticas contábeis esPecíficas
a. Ativos e passivos regulatórios

Em conformidade com a legislação em vigor, extensa regulamentação emitida pela ANEEL através de diversos atos e de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil, a Sociedade reconhece no ativo ou no passivo, os efeitos econômicos e financeiros das variações dos valores 

referentes aos custos incorridos na distribuição de energia elétrica que não estão previstos na tarifa do faturamento em vigor e que serão 

incluídas na tarifa no próximo reajuste ou revisão tarifária (vide Nota 8). 

b. Provisão para créditos de liquidação duvidosa
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em conformidade com o  MCSE, e bem como legislação tributária, e é considerada 

suficiente para cobrir eventuais perdas com recebíveis (vide Nota 7).

c. Operações na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)
As operações de compra e venda de energia elétrica realizadas por intermédio da CCEE e os Encargos de Serviços do Sistema (ESS) são 

contabilizados de acordo com a competência, com base em estimativas elaboradas pela Administração da Sociedade e ajustadas após dois 

meses com base em relatórios reais disponibilizados pela CCEE. Os valores estimados pela Sociedade para fins de contabilização se aproximam 

dos valores reais fornecidos posteriormente pela CCEE.

4. REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO 

4.1. reVisão tarifária Periódica de 2007
Em 27 de agosto de 2007 ocorreu a revisão tarifária periódica divulgada e homologada pela ANEEL por meio da Resolução Homologatória nº 535, 

de 21 de agosto de 2007, que implicou uma redução média das tarifas de 18,59% a partir daquela data. Alguns parâmetros utilizados no cálculo 

da revisão tarifária de 2007 foram determinados em caráter provisório para todas as distribuidoras de energia elétrica do país. No caso da Elektro 

estavam em processo de revisão por parte da ANEEL os custos operacionais eficientes (também denominados como “Empresa de Referência”) e 

o “Fator X”, que visa a compartilhar ganhos de produtividade com os consumidores.

A Diretoria da ANEEL, em reunião realizada em 4 de agosto de 2009, determinou os valores definitivos para esses parâmetros, resultando em uma 

redução de 5,55% nos valores considerados na Empresa de Referência, e redução do Fator X de 1,3% para 0,4%. A revisão tarifária definitiva 

determinou uma redução média de 20,52% nas tarifas da Elektro, ao invés de 18,59% proveniente da revisão tarifária de 2007, sendo a diferença 

considerada desde 27 de agosto de 2007. A redução foi incluída na tarifa da Elektro como componente financeiro negativo no reajuste tarifário 

de 27 de agosto de 2009, a ser revertido em modicidade tarifária o excesso faturado no período de 27 de agosto de 2007 a 26 de agosto de 

2009. Conforme dados divulgados pela ANEEL, por meio da Nota Técnica nº 267/2009, a devolução para os consumidores via tarifa ocorrerá até 

26 de agosto de 2010. 

Conforme o exposto acima e de acordo com o princípio da competência, a Elektro registrou, em 31 de agosto de 2009, como passivo regulatório, 

no passivo circulante, o valor de R$ 55.808 em contrapartida à receita operacional. Este passivo será amortizado até 26 de agosto de 2010, 

de acordo com a devolução dos valores aos consumidores. O saldo atual registrado no passivo circulante, em 31 de dezembro de 2009 é de  

R$ 36.493 (vide Nota 8).

4.2. reajuste tarifário de 2009
Os reajustes tarifários, que ocorrem anualmente entre as revisões tarifárias, têm o objetivo de propiciar à concessionária o equilíbrio econômico-

financeiro de sua concessão e a garantia de que a mesma não sofrerá perdas pela exposição ao processo inflacionário. Adicionalmente, permite a 

apropriação, pelos consumidores, de parte dos ganhos de eficiência econômica que a concessionária vai alcançando. 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 874, de 25 de agosto de 2009, e da Nota Técnica nº 284, de 18 de agosto de 2009, homologou 

o reajuste contratual anual da Elektro. O índice médio de reajuste tarifário foi de 12,19%, composto por 7,58% relativo ao reajuste tarifário 

anual e 4,61% relativo a componentes financeiros adicionais. Devido à exclusão da base tarifária de componentes financeiros que haviam sido 

adicionados no reajuste tarifário anterior, o efeito percebido pelos consumidores é de 4,98% em média, sendo válido para os faturamentos a partir 

de 27 de agosto de 2009.
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5. APLICAÇÕES FINANCEIRAS
De acordo com a exigência do MCSE, a Sociedade apresenta abaixo os vencimentos das  aplicações financeiras:

Ano
Vencimento

31/12/2009 31/12/2008

2009  -    47.436 

2010  162.900  154.225 

2011  114.044  -   

  

Total  276.944  201.661 

Em 31 de dezembro de 2009, as aplicações estavam atreladas 

a instrumentos de renda fixa (pós-fixado), incluindo Certificados 

de Depósitos Bancários (CDB’s), fundos de investimento e outros 

instrumentos, indexados à variação média de 99,8% das taxas 

diárias dos Certificados de Depósitos Interbancários (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 Administração entende 

que tais aplicações não estão sujeitas a riscos significantes de 

mudança de valor (vide Nota 39 – Instrumentos Financeiros, inclusive 

quanto à política da Sociedade relacionada a derivativos).

31/12/2009 31/12/2008

Vencidos Vencidos

A Vencer
até  

90 dias
(+)  

90 dias Total A Vencer
até  

90 dias
(+)  

90 dias Total
Fornecimento  148.330  86.316  18.716  253.362  131.965  83.135  18.330  233.430 

Residencial  70.697  56.145  4.260  131.102  64.473  54.034  3.834  122.341 

Industrial  23.228  10.818  8.189  42.235  19.857  10.350  9.599  39.806 

Comercial  22.761  12.930  2.402  38.093  18.761  12.238  1.772  32.771 

Rural  6.297  3.418  330  10.045  6.386  3.780  281  10.447 

Poder público  9.190  1.032  337  10.559  7.999  890  58  8.947 

Iluminação pública  9.306  756  3.120  13.182  8.294  721  2.761  11.776 

Serviço público  6.851  1.217  78  8.146  6.195  1.122  25  7.342 

Outras contas a receber  312.749  2.724  6.374  321.847  292.509  3.903  4.198  300.610 

Parcelamentos débitos  46.851  2.724  6.374  55.949  51.647  3.903  4.198  59.748 

Receita não faturada  227.222  -    -    227.222  205.438  -    -    205.438 

Supridores  23.852  -    -    23.852  29.106  -    -    29.106 

Outros  14.824  -    -    14.824  6.318  -    -    6.318 

        

Total  461.079  89.040  25.090  575.209  424.474  87.038  22.528  534.040 

Circulante  418.863  89.040  25.090  532.993  385.114  87.038  22.528  494.680 

Não circulante  42.216  -    -    42.216  39.360  -    -    39.360 

Em 31 de dezembro de 2009, do montante de R$ 23.852 classificado como Supridores, R$ 20.057, registrados no ativo não circulante, referem-

se a transações no âmbito da CCEE no período do racionamento de energia elétrica, entre 2000 e 2002, e contemplam: (i) R$ 16.048 referentes 

a liminares interpostas junto à CCEE por agentes do setor e (ii) R$ 4.009 referentes a acordos bilaterais em negociação. De acordo com o parecer 

emitido por seus assessores jurídicos, a Sociedade não espera incorrer em perdas na realização desses valores. 

6. CONTAS A RECEBER – CONSUMIDORES, PARCELAMENTOS DE DÉBITOS E SUPRIDORES
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7. PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
A provisão para créditos de liquidação duvidosa apresenta a seguinte composição por classe:

31/12/2008 Adições/
Reversões Baixas 31/12/2009

Residencial  5.678 12.207 (11.972)  5.913 

Industrial  7.200 2.579 (5.637)  4.142 

Comercial  2.248 3.637 (2.665)  3.220 

Rural  607 704 (536)  775 

Poder público (federal, estadual e municipal)  1.044 751 (469)  1.326 

Iluminação pública  4.742 181 (79)  4.844 

Parcelamentos de prefeituras  17.049 1.149 (8)  18.190 

Parcelamento privado  5.088 414  5.502 

     

Total  43.656  21.622 (21.366)  43.912 

A provisão para créditos de liquidação duvidosa está em conformidade com o MCSE e a Administração da Sociedade a considera adequada para 

cobertura de prováveis perdas com recebíveis.

8. ATIVOS E PASSIVOS REGULATÓRIOS

31/12/09 31/12/08

Notas Circulante
Não  

Circulante Total Circulante
Não  

Circulante Total

Ativos  130.048  59.902  189.950  38.469  114.846  153.315 

CVA 8.1  112.801  42.735  155.536  7.856  99.130  106.986 

RTE 8.2  3.225  10.382  13.607  5.336  12.419  17.755 

Diferença de aliquotas e  
Recomposição de PIS e COFINS

8.3  7.580  -    7.580  2.268  -    2.268 

Baixa renda 8.4  2.974  -    2.974  -    -    -   

Ativo regulatório com transmissoras 8.5  -    -    -    6.293  -    6.293 

Ativo de  Revisão Tarifária 2007 8.6  -    -    -    12.180  -    12.180 

Outros ativos regulatórios  3.468  6.785  10.253  4.536  3.297  7.833 

Passivos  (45.303)  (59.697)  (105.000)  (20.681)  (57.374)  (78.055)

Energia livre 8.2  (6.041)  (12.945)  (18.986)  (5.473)  (15.484)  (20.957)

Baixa renda 8.4  (599)  (46.534)  (47.133)  (944)  (41.890)  (42.834)

Passivo regulatório com transmissoras 8.5  -    -    -    (6.293)  -    (6.293)

Passivo de Revisão Tarifária 2007 8.6  (36.493)  -    (36.493)  -    -    -   

Outros passivos regulatórios  (2.170)  (218)  (2.388)  (7.971)  -    (7.971)

      

Total Ativos e Passivos  84.745  205  84.950  17.788  57.472  75.260 
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8.1. conta de comPensação de Variação de itens da Parcela a – cVa
Por meio da Portaria Interministerial 025/2002, dos Ministérios da Fazenda e Minas e Energia, foi estabelecido o mecanismo de compensação das 

variações ocorridas nos custos não gerenciáveis (Parcela A), incorridos pelas concessionárias de distribuição de energia elétrica. Essas variações 

são obtidas pela diferença entre os gastos não gerenciáveis efetivamente incorridos e os gastos estimados no momento da fixação da tarifa nas 

revisões tarifárias e/ou nos reajustes tarifários.

O quadro abaixo demonstra os saldos de CVA, referentes às variações entre os custos previstos na tarifa em períodos anteriores e os custos 

efetivamente incorridos pela Elektro:

31/12/2009 31/12/2008

 CVA  
08/09 (i) 

 CVA  
09/10 (ii)  Total  CVA  

07/08 (iii) 
 CVA  

08/09 (i)  Total 

Principal

Energia comprada  90.491  13.768  104.259  (28.147)  42.647  14.500 

Encargos de serviço de sistema - ESS  24.913  (1.522)  23.391  26.609  19.886  46.495 

PROINFA  18.830  -    18.830  7.085  -    7.085 

Uso da rede básica  11.601  5.764  17.365  (1.755)  11.668  9.913 

Conta de consumo de combustível - CCC  14.602  21.769  36.371  5.591  24.747  30.338 

Conta de desenvolvimento energético - CDE  10.226  2.956  13.182  1.909  182  2.091 

Total do valor principal corrigido  170.663  42.735  213.398  11.292  99.130  110.422 

Amortização

Energia comprada  (30.285)  -    (30.285)  10.459  -    10.459 

Encargos de serviço de sistema - ESS  (8.252)  -    (8.252)  (9.074)  -    (9.074)

PROINFA  (6.571)  -    (6.571)  (2.635)  -    (2.635)

Uso da rede básica  (4.083)  -    (4.083)  633  -    633 

Conta de consumo de combustível - CCC  (5.100)  -    (5.100)  (2.108)  -    (2.108)

Conta de desenvolvimento energético - CDE  (3.571)  -    (3.571)  (711)  -    (711)

Total amortização  (57.862)  -    (57.862)  (3.436)  -    (3.436)

Total  112.801  42.735  155.536  7.856  99.130  106.986 

Ativo circulante  112.801  -    112.801  7.856  -    7.856 

Ativo não circulante  -    42.735  42.735  -    99.130  99.130 

(i) Compreende os diferimentos efetuados no período de 27 de agosto de 2008 a 26 de agosto de 2009
(ii) Compreende os diferimentos efetuados no período de 27 de agosto de 2009 a 31 de dezembro de 2009 (ciclo atual)
(iii)  Compreende os diferimentos efetuados no período de 27 de agosto de 2007 a 26 de agosto de 2008

Por meio da Resolução Homologatória nº 874, de 25 de agosto de 2009, a ANEEL homologou os valores de CVA que compreendem o período 

de 27 de agosto de 2008 a 26 de agosto de  2009. Os valores homologados passaram a ser amortizados desde 27 de agosto de 2009 e têm 

previsão de término para 26 de agosto de 2010, sendo que o saldo é atualizado pela taxa de juros Selic.

A CVA referente ao período de 27 de agosto a 31 de dezembro de 2009 (ciclo atual) foi apurada e contabilizada pela Sociedade conforme legislação 

e regras específicas em vigor e, conforme determinação do Despacho ANEEL nº 2.877/08 deverá ser fiscalizada por auditoria independente e 

homologada pela ANEEL no próximo reajuste tarifário que ocorrerá em 27 de agosto de 2010, data de início da amortização quando deverá ocorrer 

a incorporação desses valores nas tarifas de fornecimento.

8.2. rte – recuPeração das Perdas de receita e energia liVre
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 e 28 de fevereiro de 2002. 
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Conforme o prazo estabelecido pela ANEEL na Resolução Normativa nº 01/2004, 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 valor em 52 meses, 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, que prevê o 

recebimento dos respectivos montantes envolvidos, a Elektro reconheceu, no exercício findo em 31 de dezembro de 2008 a atualização monetária 

do ativo em questão e do respectivo passivo de energia livre.

Os valores registrados nessa conta em 31 de dezembro de 2009, de R$ 3.225 no ativo circulante e R$ 10.382 no ativo não circulante (R$ 5.336 

no ativo circulante e R$ 12.419 no ativo não circulante em 31 de dezembro de 2008), estão sendo amortizados nos faturamentos desde o reajuste 

tarifário de agosto de 2008. Os valores correspondentes a energia livre em 31 de dezembro de 2009, no montante de R$ 6.041 no passivo 

circulante e R$ 12.945 no passivo não circulante (R$ 5.473 no passivo circulante e R$ 15.484 no passivo não circulante em 31 de dezembro de 

2008), devido às geradoras, que compreendem principalmente valores não faturados, serão repassados conforme o faturamento e arrecadação 

da RTE daqueles municípios. Esses valores de ativo e passivo foram recalculados de acordo com o ofício ANEEL nº 2.027/2008 desconsiderando 

os valores não faturados dos municípios da região de Presidente Prudente.

8.3. diferenças de alíquotas e 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 dos respectivos tributos diretamente na fatura do consumidor. As diferenças entre a majoração das alíquotas e as que estavam sendo 

consideradas nas tarifas foram contabilizadas como ativo regulatório no ativo circulante no montante de R$ 7.580 (R$ 328 negativo em 31 de 

dezembro de 2008).

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 ocorrida após a mudança da legislação de cumulativo para não cumulativo, momento em que não havia 

repasse direto às tarifas cobradas dos consumidores. O montante de R$ 2.596, que ainda havia registrado no ativo circulante em 31 de dezembro 

de 2008, foi totalmente amortizado em 2009.

8.4. deVolução baixa renda – modicidade tarifária e subsídio
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, tem sido 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$ 599 (R$ 944 em 31 de dezembro de 2008) refere-se a diferenças do valor homologado naquele período e dos valores que 

foram devolvidos nos faturamentos até 27 de agosto de 2009. O saldo de R$ 46.534 (R$ 41.890 em 31 de dezembro de 2008) que permanece 

registrado no passivo não circulante encontra-se 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 está apurando o subsídio efetivamente dado 

aos consumidores baixa renda a cada faturamento, e irá compensar com o componente financeiro incluso na tarifa. O saldo de R$ 2.974, em 

31 de dezembro de 2009, refere-se ao componente financeiro positivo no valor de R$ 4.517, concedido no reajuste tarifário de 2009, referente 

à diferença apurada entre o valor do subsídio recebido e o efetivamente concedido aos clientes baixa renda, esse montante está registrado na 

rubrica de Ativos regulatórios no Ativo circulante. 
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8.5. custo do uso do sistema de  transmissão (cust)
Em 2007, algumas concessionárias de transmissão (transmissoras) tiveram sua revisão tarifária periódica homologada e verificou-se que as 

mesmas possuíam 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 contemplados em suas tarifas 

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 foi amortizado em vinte e quatro meses, sendo que cinquenta por cento foram 

amortizados no ciclo 2007–2008 e o restante no ciclo 2008–2009.   

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 foi deduzido desde o último reajuste tarifário seguindo o mesmo cronograma 

de amortização do ativo, ou seja, até 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 

integralmente repassado aos consumidores até agosto de 2009, assim como a redução dos valores pagos de CUST. 

8.6. reVisão tarifária de 2007 
O valor de R$ 12.180 registrado no ativo circulante, em 31 de dezembro de 2008, refere-se ao 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, esse recurso foi atendido parcialmente, e para compensar o ciclo anterior no qual as tarifas da Elektro estavam 

menores, a ANEEL incluiu na tarifa da Elektro, para o ciclo tarifário 2008/2009, um componente financeiro positivo no montante de R$ 15.507 

que foi amortizado nos faturamentos até 26 de agosto de 2009.

Em 31 de agosto de 2009, foi registrado como passivo regulatório, no passivo circulante, o valor de R$ 55.808, referente à conclusão da revisão 

tarifária de 2007, ocorrida em 2009. Este passivo está sendo amortizado desde o reajuste tarifário de 27 de agosto de 2009 e o saldo atual em 

31 de dezembro de 2009 é de R$ 36.493 (vide Nota 4.1).

9. 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 Operador Nacional do Sistema Elétrico (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 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 Petrobras.

Essas resoluções determinam que a Elektro faça a cobrança desses 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 a distribuidora não seja onerada em seu resultado. Abaixo, o status da cobrança de cada um dos geradores citados:

Petrobras
No caso da UTE Três Lagoas, os contratos foram assinados de acordo com a Resolução 67/04, e desde julho de 2004, essa geradora vem sendo 

faturada pela Elektro. A Resolução 497/07 determinou nova tarifa TUSD-G, inferior à praticada no contrato então existente com a usina, 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 e totalmente amortizados nos ciclos 2007/2008 e 2008/2009.
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aes-tietê e cesP
Em 13 de janeiro de 2009, foi firmado um acordo entre as geradoras AES-Tietê e CESP, as distribuidoras Elektro, CPFL, CPEE e Bandeirante e a 

transmissora CTEEP, no qual as 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 mensais corrigidas pela taxa Selic, a partir de janeiro de 2009.

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 reconheceu a dívida de R$ 49.372 (valor principal) e se comprometeu 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 reconheceu 

a dívida de R$ 44.009 (valor principal) e se comprometeu 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 principal) em 36 parcelas mensais corrigidas pela Selic, equivalentes às parcelas que não tinham sido contempladas em tarifa. 

Os valores que já foram recebidos dos consumidores via tarifa e posteriormente pagos para a CTEEP, referentes ao período supracitado, serão 

devolvidos aos consumidores também via modicidade tarifária, mediante homologação da ANEEL.

duke
Apenas a geradora Duke Paranapanema, proprietária da usina de Rosana, na área de concessão da Elektro, decidiu não aderir ao acordo 

mencionado acima. Porém, a Decisão Judicial proferida pelo MM. Juiz Federal da 20º Vara de Brasília – Seção Judiciária do Distrito Federal, nos 

autos da AO 2008.34.00.02236-7, validou a Resolução 497/07 e reconheceu como assinado o CUSD, para fins de aplicação de suas obrigações 

e responsabilidades, sem, contudo, reconhecer como assinado o acordo para pagamento do débito pretérito, pois entendeu que o seu pagamento, 

por meio da confissão dos valores pretéritos, ensejaria perda do objeto da ação movida pela Duke. Em 23 de julho de 2009, a ANEEL, através 

do Ofício nº 0203/2009-SRD/SRT/ANEEL, deu ciência da referida Decisão Judicial e informou o montante de R$ 61.773 (valor principal) que a 

Elektro deve faturar à Duke, referente ao período de julho de 2004 a junho de 2009. O faturamento está sendo efetuado a partir de julho de 2009 

e o total foi dividido em 31 parcelas.

Esse valor foi reconhecido no ativo TUSD-G a receber da Duke e no passivo TUSD-G como passivo regulatório a devolver para os consumidores 

via modicidade tarifária. 

A Duke não concordou com os valores calculados pela ANEEL e a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2009.01.00.040021-

6/DF, em trâmite na 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a qual concedeu a antecipação da pretensão recursal, autorizou que a 

Duke deposite em juízo, a partir da parcela vencida em setembro de 2009, a diferença entre o valor calculado com base na Resolução 497/07, 

e o valor estabelecido por meio da Resolução Normativa ANEEL nº 349, de 13 de janeiro de 2009. Estes valores que estão sendo depositados 

em juízo (R$ 3.581 em 31 de dezembro de 2009) são os valores que a Duke entende como controversos e permanecem no contas a receber 

de TUSD-G. Em caso de julgamento definitivo do recurso interposto pela Duke e sendo favorável a esta Geradora, a Elektro recorrerá à ANEEL de 

forma a manter o equilíbrio econômico/financeiro do contrato. 
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Ativo Notas 31/12/08  Ingresso  Correção  Recebimento 31/12/09

AES - Nova Avanhandava  
- ref. jul/04 a mai/08 (a)  33.333  12.167  7.985  (17.366)  36.119 

CESP - Jupiá/Paraibuna - ref. jul/04 a dez/08 (a)  6.574  31.137  9.964  (15.477)  32.198 

Duke - Rosana - ref. jul/04 a jun/09 (a)  -    62.261  1.864  (8.667)  55.458 

Ativo regulatório  
(Petrobras - Três Lagoas - ref. jul/04 a jun/07) (b)  5.528  -    -    (5.528)  -   

     

Total Ativo  45.435  105.565  19.813  (47.038)  123.775 

Circulante  13.722  62.641 

Não circulante  31.713  61.134 

Passivo Notas 31/12/08  Ingresso  Correção  Pagamento 31/12/09

CTEEP (c)  38.206  -    7.155  (14.730)  30.631 

Petrobras - Três Lagoas - ref. jul/04 a jun/07 (b)  6.346  -    -    (6.346)  -   

Passivo regulatório (d)  -    123.815  14.800  (22.360)  116.255 

      

Total Passivo  44.552  123.815  21.955  (43.436)  146.886 

Circulante  12.839  59.090 

Não circulante  31.713  87.796 

Em função do descrito acima, em 31 de dezembro de 2009 os saldos no balanço patrimonial referentes a TUSD-G são:

(a)  Valores a receber das geradoras conforme CUSD e Termo de Assunção de Dívida, Compromisso de Pagamento e outras Avenças celebrados 

entre a Elektro e as geradoras AES e CESP e Decisão Judicial que reconheceu como assinado o CUSD entre a Elektro e a Duke.

(b)  O saldo no ativo de R$ 5.528, em 31 de dezembro de 2008, foi integralmente amortizado pelos faturamentos até agosto de 2009. O saldo 

registrado no passivo, de R$ 6.346, em 31 de dezembro de 2008, foi pago até setembro de 2009 para a Petrobras, conforme contrato 

assinado em 8 de outubro de 2008.

(c) Valores a pagar para a CTEEP conforme Termo de Confissão de Dívida e Acordo de Pagamento celebrado entre a Elektro e CTEEP.

(d) Valores que já foram recebidos dos consumidores via tarifa e que serão devolvidos aos consumidores também via tarifa, no máximo em 36 

meses. No reajuste de 27 de agosto de 2009 a ANEEL homologou o passivo regulatório relativo à TUSD-G a ser devolvido para os consumidores, 

considerando para o ciclo de 2009/2010 o montante de R$ 64.237.
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31/12/2009 31/12/2008

Tributos a compensar  72.177  80.920 

Imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido  15.817  10.797 

Impostos e contribuições retidos na fonte  2.213  1.648 

ICMS a recuperar  40.077  44.254 

PIS e COFINS a recuperar  14.070  24.221 

 

Tributos diferidos  237.414  334.409 

IR sobre prejuízos fiscais  37.196  72.078 

CSLL sobre base negativa  12.633  27.589 

IR e CS sobre diferenças temporárias  31.401  62.444 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa  10.527  14.682 

CVA  -    12.212 

Provisão para ações judiciais e regulatórias, liquidas  13.654  10.629 

Plano especial de aposentadoria  4.975  -   

Provisão PIS/COFINS - Liminar  -    23.302 

Outras  2.245  1.619 

Benefício fiscal do ágio incorporado  156.184  172.298 

  

Total  309.591  415.329 

Ativo circulante  106.719  105.135 

Ativo não circulante  202.872  310.194 

10. TRIBUTOS DIFERIDOS E A COMPENSAR

Os saldos de ICMS, PIS e COFINS a recuperar referem-se, 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 25 de fevereiro de 2010.

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 

Ano 31/12/2009

2010  60.637 

2011  51.819 

2012  13.207 

2013  13.112 

2014  13.472 

2015 a 2017  30.049 

2018 a 2020  22.384 

2021 a 2023  16.245 

2024 a 2026  11.100 

2027 a 2028  5.389 

 

 Total  237.414 

concessão e na expectativa de recuperação indicada pelas projeções 

de resultados tributáveis apresentadas pela Sociedade ao órgão 

regulador naquela época.

A expectativa de amortização dos créditos fiscais diferidos e do 

benefício fiscal do ágio incorporado registrados em 31 e dezembro 

de 2009 é como segue:
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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.

11. CAUÇÃO DE FUNDOS E DEPÓSITOS VINCULADOS
Em 31 de dezembro de 2009, as aplicações caucionadas estavam atreladas a instrumentos de renda fixa (pós-fixados), incluindo CDB’s, fundos 

de investimento e outros instrumentos, indexados à variação média de 99,3% das taxas diárias do Certificado de Depósito Interbancário – CDI. 

Esses instrumentos apresentam liquidez diária, e não estão sujeitos a risco significante de perda de valor porém estão caucionadas conforme 

quadro abaixo:

31/12/2009 31/12/2008

Circulante Não circulante Circulante Não circulante

Dívidas:

Eletrobras (Luz para Todos) (i)  248  -    232  -   

Debêntures (ii)  2.021  -    4.824  -   

Garantia - Leilão Compra de Energia Elétrica (iii)  2.362  10.952  9.090  11.711 

Fundo Educacional (iv)  1.106  -    1.421  -   

Outros  388  -    170  -   

    

Total  6.125  10.952  15.737  11.711 

(i)  Eletrobras – Montante do contrato de financiamento relativo ao 

Programa Luz para Todos. O valor é liberado para a Elektro após 

comprovações dos investimentos efetuados segundo as normas 

do referido programa. 

(ii)  Debêntures – Montante acumulado, em bases mensais, para 

cobertura do próximo pagamento de juros.

(iii)  Garantia – Leilão de Compra de Energia Elétrica – Montante 

caucionado em garantia para participações em Leilões de compra 

de energia no curto prazo.

(iv)  Fundo Educacional – Valor mantido em garantia para programas de 

treinamento e desenvolvimento conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

12. DEPÓSITOS JUDICIAIS
O montante atualizado de R$ 41.839, em 31 de Dezembro de 2009, 

refere-se ao depósito judicial no valor de R$ 24.906 efetuado, 

em 29 de outubro de 2004, em virtude da ação que questiona 

o direito de recolher o PIS e a COFINS nos termos previstos pela 

Lei Complementar nº 70/91 e Lei nº 9.178/98, considerando a 

incidência somente sobre o faturamento, excetuando-se as receitas 

financeiras de qualquer natureza. 

Com base na Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, que revogou 

os parágrafos 1º e 3º da Lei nº  9.178/98, e na jurisprudência 

consolidada do Supremo Tribunal Federal, a Sociedade, embasada 

no entendimento de seus assessores jurídicos e no Comunicado 

Técnico 05/2009 do IBRACON, entendeu que a obrigação legal 

deixou de existir (vide Nota 26.1).

Tendo em vista que a ação da Elektro não foi julgada em última 

instância, a Sociedade mantém o depósito judicial, que será 

levantado após o trânsito em julgado da ação.

Os demais depósitos judiciais efetuados pela Sociedade estão 

demonstrados como redutores da conta de “Provisão para ações 

judiciais, líquidas” de acordo com a regra estabelecida pela 

Deliberação CVM nº 489/05.

13. INVESTIMENTOS

31/12/2009 31/12/2008

Terrenos  4.264  4.264 

Edificações  61  70 

  

Total  4.325  4.334 
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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. O saldo de R$ 61 referente a Edificações está líquido de depreciação.

14. IMOBILIZADO

Taxas
Anuais

Deprec /
Amortiz

31/12/2009 31/12/2008

 Custo  
Depreciação e

amortização
acumuladas

Líquido  Custo  
Depreciação e

amortização
acumuladas

Líquido

Imobilizado em serviço  3.146.925  (1.383.863)  1.763.062  2.921.281  (1.276.794)  1.644.487 

Distribuição  3.047.599  (1.340.108)  1.707.491  2.826.719  (1.241.316)  1.585.403 

Linhas, Redes e Subestações de Distribuição  2.648.899  (1.200.934)  1.447.965  2.483.907  (1.111.678)  1.372.229 

Terrenos  -    3.886  -    3.886  4.151  -    4.151 

Edificações, obras civis e benfeitorias 2,0 a 5,0%  28.533  (15.139)  13.394  30.265  (15.391)  14.874 

Máquinas e equipamentos 2,0 a 7,7%  2.567.756  (1.162.011)  1.405.745  2.407.249  (1.071.984)  1.335.265 

Veículos 20,0%  39.832  (19.069)  20.763  32.255  (18.702)  13.553 

Móveis e utensílios 10,0%  8.892  (4.715)  4.177  9.987  (5.601)  4.386 

Sistema de Transmissão  
Associado a Distribuição  398.700  (139.174)  259.526  342.812  (129.638)  213.174 

Terrenos  -    9.711  -    9.711  8.962  -    8.962 

Edificações, Obras 2,0 a 5,0%  19.976  (11.988)  7.988  18.958  (11.321)  7.637 

Máquinas e Equipamentos 2,0 a 7,7%  368.807  (127.004)  241.803  314.651  (118.114)  196.537 

Móveis e Utensílios 10,0%  206  (182)  24  241  (203)  38 

Administração central  99.326  (43.755)  55.571  94.562  (35.478)  59.084 

Terrenos  -    223  -    223  223  -    223 

Edificações, obras civis e benfeitorias 2,0 a 5,0%  13.288  (2.770)  10.518  13.289  (2.238)  11.051 

Edif., obras civis e benf.  
- Arrendamento mercantil 

2,0 a 5,0%  19.638  (10.863)  8.775  17.615  (9.010)  8.605 

Máquinas e equipamentos 2,0 a 7,7%  12.263  (5.072)  7.191  11.945  (4.299)  7.646 

Veículos 20,0%  6.818  (5.763)  1.055  6.418  (5.241)  1.177 

Veículos - Arrendamento mercantil 20,0%  13.940  (6.307)  7.633  13.660  (3.161)  10.499 

Móveis e utensílios 10,0%  22.965  (10.464)  12.501  21.221  (10.167)  11.054 

Móveis e utensílios - Arrendamento mercantil 10,0%  10.191  (2.516)  7.675  10.191  (1.362)  8.829 

Atividades não vinculadas à concessão

Mais-valia do ativo imobilizado 5,0%  146.954  (80.868)  66.086  146.954  (73.522)  73.432 

Imobilizado em curso  174.753  -    174.753  141.033  -    141.033 

Obras  116.014  -    116.014  89.643  -    89.643 

Almoxarifados  53.946  -    53.946  46.972  -    46.972 

Compras em andamento  153  -    153  153  -    153 

Materiais em reparo  4.640  -    4.640  4.265  -    4.265 

Obrigações especiais  (372.858)  36.692  (336.166)  (341.582)  20.518  (321.064)

      
Total  3.095.774  (1.428.039)  1.667.735  2.867.686  (1.329.798)  1.537.888 

      
Saldo dos bens totalmente depreciados  326.754  251.987 

95



   Demonstrações Financeiras 2009

A mutação do saldo do Imobilizado está demonstrada a seguir:

31/12/08 Adições Transferências Baixas 31/12/09

Imobilizado em serviços 1.644.487 (138.362) 277.525 (20.588) 1.763

Distribuição 1.585.404 (129.930) 272.435 (20.418) 1.707.491

Linhas, Redes e Subestações de Distribuição 1.372.230 (119.801) 214.363 (18.827) 1.447.965

Imobilizado 2.483.908 - 214.363 (49.373) 2.648.898

(-) Depreciação acumulada (1.111.678) (119.801) - 30.546 (1.200.933)

Linhas de Transmissão Associadas 213.174 (10.129) 58.072 (1.591) 259.526

Imobilizado 342.812 - 58.072 (2.184) 398.700

(-) Depreciação acumulada (129.638) (10.129) - 593 (139.174)

Administração Central 59.083 (8.432) 5.090 (170) 55.571

Imobilizado 94.561 2.303 5.090 (2.628) 99.326

(-) Depreciação acumulada (35.478) (10.735) - 2.458 (43.755)

Imobilizado em curso 141.033 311.961 (278.241) - 174.753

Atividades não vinculadas à concessão 73.432 (7.346) - - 66.086

Mais-valia do ativo imobilizado 146.954 - - - 146.954

(-) Amortização Acumulada Mais-valia do ativo imobilizado (73.522) (7.346) - - (80.868)

Obrigações especiais (321.064) (15.102) - - (336.186)

Obrigações especiais (341.582) (31.276) - - (372.858)

(-) Amortização Acumulada 20.518 16.174 - - 36.692

     

Total 1.537.888 151.151 (716) (20.588) 1.667.735

A parcela do ágio referente à mais-valia do imobilizado é amortizada  em 20 anos e refere-se à incorporação da controladora Terraço Participações 

Ltda. ocorrida em 21 de dezembro de 1998.

14.1 obrigações esPeciais

31/12/2009 31/12/2008

Custo Amortização
acumulada Líquido Custo Amortização

acumulada Líquido

Participação da União  (31.385)  2.924  (28.461)  (27.208)  1.604  (25.604)

Participação do consumidor  (214.886)  22.196  (192.690)  (189.922)  13.165  (176.757)

Doações e subvenções para investimentos  (122.575)  11.218  (111.357)  (121.042)  5.561  (115.481)

Pesquisa e desenvolvimento  (4.012)  354  (3.658)  (3.410)  188  (3.222)

      

Total  (372.858)  36.692  (336.166)  (341.582)  20.518  (321.064)

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.

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. 
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O saldo dessa conta é apresentado como redutor do ativo imobilizado.

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 

representa a taxa média de depreciação da conta de máquinas e equipamentos.

14.2. Programa de uniVersalização (*)
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 106.953 clientes até 2009.

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 7.564 novos  clientes em 2009 com 264 ligações acima da meta para o ano,  e tem a meta de ligar 

mais 7.300 clientes em 2010.

No quadro abaixo estão demonstrados os valores previstos nos contratos do Programa Luz para Todos, e os valores efetivamente liberados e 

comprovados junto à Eletrobras e que passaram a integrar o imobilizado em serviço da Sociedade, até a data de 31 de dezembro de 2009.

Contratos Recursos próprios
Recursos de terceiros 

(Obrigações especiais)

Referência Data        
assinatura Situação  Eletrobras  

RGR
 Recursos não 

financiados
 Eletrobras  

CDE
Governo 
Estadual Total

1ª Tranche - ECFS 044/2004 MS 22/09/2004  Finalizado  1.278  483  1.461  -    3.222 

1ª Tranche - ECFS 025/2004 SP 01/06/2004  Finalizado  14.648  4.309  9.766  -    28.723 

2ª Tranche - ECFS 134/2006 MS 04/01/2006  Finalizado  1.225  463  1.400  -    3.088 

2ª Tranche - ECFS 126/2006 SP 11/01/2006  Finalizado  33.123  9.742  22.082  -    64.947 

3ª Tranche - ECFS 179/2007 SP 30/07/2007  Finalizado  36.502  6.442  -    -    42.944 

3ª Tranche - ECFS 222/2008 MS 20/06/2008  em Andamento  906  2.827  1.036  -    4.769 

4ª Tranche - ECFS 231/2008 SP  em Andamento  29.813  6.070  4.587  -    40.470 

5ª Tranche - ECFS 260/2009 SP  em Andamento  31.786  6.506  4.890  -    43.182 

Convênio 031/2004 MS 08/12/2004  em Andamento  -    -    -    723  723 

     
Total do Programa  149.281  36.842  45.222  723  232.068 

Valores comprovados Recursos próprios
Recursos de terceiros 

(Obrigações especiais)

Referência Data assinatura Situação  Eletrobras  
RGR

 Recursos não 
financiados

 Eletrobras  
CDE

Governo 
Estadual Total

1ª Tranche - ECFS 044/2004 MS 22/09/2004  Finalizado  988  1.354  972  -    3.314 

1ª Tranche - ECFS 025/2004 SP 01/06/2004  Finalizado  12.000  12.504  8.185  -    32.689 

2ª Tranche - ECFS 134/2006 MS 04/01/2006  Finalizado  830  1.446  1.153  -    3.429 

2ª Tranche - ECFS 126/2006 SP 11/01/2006  Finalizado  22.709  27.828  14.985  -    65.522 

3ª Tranche - ECFS 179/2007 SP 30/07/2007  Finalizado  35.502  17.624  -    -    53.126 

3ª Tranche - ECFS 222/2008 MS 20/06/2008  em Andamento  272  -    308  -    580 

4ª Tranche - ECFS 231/2008 SP  em Andamento  26.831  8.080  4.087  -    38.998 

5ª Tranche - ECFS 260/2009 SP  em Andamento  9.536  -    1.452  -    10.988 

Convênio 031/2004 MS 08/12/2004  em Andamento  -    675  -    244  919 

     
Total Comprovado/Realizado  108.668  69.511  31.142  244  209.565 

Nos valores realizados foram refletidos somente os valores liberados e já comprovados e inspecionados pela Eletrobras. 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 

o Manual de Operacionalização Técnica da Eletrobras, que é impactada pela diferença entre o preço contratado e o efetivamente realizado, bem 

como o avanço físico aprovado pela Eletrobras.

(*) Informações não auditadas pelos auditores independentes.

97



   Demonstrações Financeiras 2009

14.3. inVestimento remuneráVel (base de remuneração regulatória) (*)
O quadro abaixo demonstra os valores, atualizados pelo IGPM, aplicado nos reajustes tarifários de agosto de 2008 e de 2009, (i) do 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 qual foi calculada a remuneração 

para fins da revisão tarifária de 2007; e (ii) da cota de depreciação computada na mesma revisão tarifária. Ambos os valores fazem parte da Parcela 

“B” da Receita Requerida da Concessionária e foram homologados pela Resolução Homologatória ANEEL nº 535, de 21 de agosto de 2007.

Revisão Tarifária Reajuste Tarifário Reajuste Tarifário

agosto de 2007 agosto de 2008 agosto de 2009

Ativo imobilizado em serviço bruto  4.679.093  5.386.572  5.350.482 

(-) Depreciação acumulada: 51,07%  (2.389.518)  (2.750.813)  (2.732.383)

(-) Obrigação vinculada ao serviço publico de energia elétrica 
(Obrigações especiais)

 (504.091)  (580.310)  (576.421)

   

Ativo imobilizado em serviço líquido  1.785.484  2.055.449  2.041.677 

(+) Almoxarifado  3.322  3.824  3.798 

   

Investimento remunerável (Base de remuneração)  1.788.806  2.059.273  2.045.476 

Bens 100% depreciados  203.443  234.203  232.634 

Variação do IGPM (Resolução Homologatória ANEEL n˚ 701 
de 26/08/2008)

15,12% -0,67%

Cota de depreciação – Taxa média anual: 4,63%

 (*) Informações não auditadas pelos auditores independentes.

15. INTANGÍVEL

As servidões de passagem não são amortizadas, pois tem características similares a terrenos.

Taxas 
Anuais de 

Amortização

31/12/2009 31/12/2008

Custo Amortização 
acumulada Líquido Custo Amortização 

acumulada Líquido

Intangível em serviço 74.498 (35.276) 39.222 54.476 (33.467) 25.009

Distribuição 23.426 (1.248) 22.178 21.088 (1.128) 19.960

Software 20% 1.360 (1.248) 112 1.360 (1.128) 232

Servidão - 22.060 - 22.066 19.728 - 19.728

Administração Central 51.072 (34.028) 17.044 37.388 (32.339) 5.049

Sotfware 20% 50.0978 (34.028) 16.950 37.293 (32.339) 4.954

Outros - 94 - 94 95 - 95

Intagível em curso 12.404 - 12.404 14.887 - 14.887

Projetos 5.800 - 5.800 8.150 - 8.150

Servidão 6.604 - 6.604 6.737 - 6.737

      

Total 86.902 (35.276) 51.626 73.363 (33.467) 39.896
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16. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

31/12/2009 31/12/2008

Principal Encargos Total Principal Encargos Total

Moeda Nacional

BNDES (*)

Finem II  12.942  64  13.006  38.780  196  38.976 

Finem III  107.728  453  108.181  139.909  622  140.531 

Finem IV  143.089  536  143.625  43.787  126  43.913 

Finame  1.759  6  1.765  2.446  39  2.485 

Finame 2008  3.109  12  3.121  3.444  57  3.501 

Finame 2009  8.337  90  8.427  -    -    -   

Automático  2.301  9  2.310  2.114  36  2.150 

Eletrobras -  
Luz para Todos  99.342  -    99.342  66.502  -    66.502 
Finep  12.546  36  12.582  9.217  30  9.247 

Finep - 2º Ciclo  21.390  40  21.430  -    -    -   

      

Total  412.543  1.246  413.789  306.199  1.106  307.305 

Circulante  62.802  1.246  64.048  64.219  1.106  65.325 

Não circulante  349.741  -    349.741  241.980  -    241.980 

(*) Repasses efetuados por instituições financeiras, agentes do BNDES.

Em 24 de abril de 2009, a Elektro obteve um financiamento por 

meio da emissão de Notas Promissórias no valor de R$ 120.000, 

com o objetivo de suprir necessidades de capital de giro, sobretudo 

associadas a incrementos nos custos não gerenciáveis (Parcela 

A), repassados às tarifas de energia elétrica a partir do reajuste 

tarifário de agosto de 2009 pelo do mecanismo da CVA (vide Nota 

8.1), principalmente, os custos de aquisição de energia proveniente 

de Itaipu, majorado em função da desvalorização do real frente 

ao dólar norte-americano, e outros encargos setoriais. Tais Notas 

Promissórias estavam sujeitas a juros à taxa equivalente à variação 

do CDI, acrescida de 2% ao ano. Em 1º de julho de 2009 essas 

Notas Promissórias foram liquidadas junto à CETIP S.A. – Balcão 

Ano 31/12/2009

2011  80.328 

2012  83.629 

2013  59.310 

2014  49.304 

2015  32.091 

Após 2015  45.079 

 

Total  349.741 

Organizado de Ativos e Derivativos, com recursos da 3ª Emissão de 

Debêntures da Sociedade.

Vencimento do PrinciPal a longo Prazo
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Os encargos, garantias e condições gerais dos empréstimos e financiamentos são demonstrados a seguir:

Tipo Garantias Condições Gerais Pagamento de encargos Pagamento 
de principal

Vencimento 
inicial

Vencimento 
final

BNDES

Finem II
Vinculação das receitas provenientes de

venda de energia
TJLP + 6,00% a.a

Trimestral durante a carência e 
mensal após esse período

Mensal 17/07/2006 15/06/2010

Finem III
Vinculação das receitas provenientes de

venda de energia
TJLP + 4,65% a.a

Trimestral durante a carência e 
mensal após esse período

Mensal 15/04/2008 15/09/2013

Finem IV

Subcrédito A(1) Vinculação das receitas provenientes de
venda de energia

TJLP + 2,45% a.a
Trimestral durante a carência e 

mensal após esse período
Mensal 15/07/2011 15/12/2015

Subcrédito B(1) Vinculação das receitas provenientes de
venda de energia

IPCA + 7,6%(2)

+ 2,45% a.a.
Anual Anual 15/03/2011 15/03/2014

Subcrédito E(1) Vinculação das receitas provenientes de
venda de energia

TJLP + 1,55% a.a
Trimestral durante a carência e 

mensal após esse período
Mensal 15/09/2010 15/09/2014

Finame
Propriedade fiduciária dos bens 

financiados
TJLP + 2,80% a.a

Trimestral durante a carência e 
mensal após esse período

Mensal
15/07/2008 a
15/08/2008

15/06/2012 a
16/07/2012

Finame 2008
Propriedade fiduciária dos bens 

financiados
TJLP + 2,79% a.a

Trimestral durante a carência e 
mensal após esse período

Mensal
15/07/2009 a 
15/08/2009

15/07/2013 a
15/08/2013

Finame 2009
Propriedade fiduciária dos bens 

financiados
TJLP + 2,83% a.a

Trimestral durante a carência e 
mensal após esse período

Mensal
15/03/2010 a
15/08/2010

17/03/2014 a
15/08/2014

Automático
Propriedade fiduciária dos bens
financiados e Nota promissória

TJLP + 2,7% a.a
Trimestral durante a carência e 

mensal após esse período
Mensal 15/05/2009 15/07/2013

Eletrobras 

Luz para Todos (3) Carta de Fiança RGR + 5,0% a.a (4) Mensal Mensal
30/11/2006 a
30/12/2011

30/10/2016 a 
1/11/2021

Finep Carta de Fiança TJLP + 0,94% a.a Mensal durante a carência Mensal 15/10/2010 15/10/2014

Finep - 2º Ciclo Carta de Fiança 4,25% a.a. Mensal durante a carência Mensal 15/04/2011 15/12/2017

(1) O Finem IV está relacionado ao programa de investimentos para o período de julho 2008 à dezembro 2010, estando sujeitos à prazos e taxas especificos de acordo com a natureza dos referidos investimentos.
(2) Taxa de Referência divulgada pelo BNDES, equivale ao custo médio representativo das captações e instrumentos derivativos do BNDES e da BNDES Participações S.A. – BNDESPAR.
(3) O projeto Luz para Todos está relacionado a sete contratos de financiamento.
(4) 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.

17. DEBÊNTURES 

31/12/2009 31/12/2008

Principal Encargos
Vr. 

Monetária Total Principal Encargos
Vr. 

Monetária Total
2ª Emissão - 01/09/2005  305.914  13.296  53.282  372.492  458.649  22.298  87.853  568.800 

1ª Série  250.000  11.365  53.282  314.647  375.000  17.958  87.853  480.811 
2ª Série  58.140  1.931  -    60.071  87.210  4.340  -    91.550 
Custos com emissão  (2.226)  -    -    (2.226)  (3.561)  -    -    (3.561)

3ª Emissão - 01/07/2009  297.202  920  -    298.122  -    -    -    -   
Série Única  300.000  920  -    300.920  -    -    -    -   
Custos com emissão  (2.798)  -    -    (2.798)  -    -    -    -   

        
Total  603.116  14.216  53.282  670.614  458.649  22.298  87.853  568.800 
Circulante  208.439  14.216  26.641  249.296  152.735  22.298  27.387  202.420 
Não circulante  394.677  -    26.641  421.318  305.914  -    60.466  366.380 
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Em 18 de junho de 2009 a Elektro efetuou a 3ª emissão de Debêntures simples, quirografárias, não conversíveis em ações, no montante total de 

R$ 300.000, com vencimento em 18 de setembro de 2011 e remuneradas pela variação da taxa de CDI, acrescida de 1,4% a.a. O registro das 

debêntures na CVM  ocorreu em 30 de junho de 2009 e sua liquidação financeira em 1º de julho de 2009.

De acordo com o CPC 08 – Custos de Transações e Prêmios na Emissão de Títulos de Valores Mobiliários, os recursos captados foram registrados 

de forma líquida dos custos decorrentes do processo de emissão das debêntures, e tais custos são amortizados de acordo com a taxa efetiva da 

transação até o prazo de vencimento dos respectivos títulos.

Abaixo características gerais das debêntures da Sociedade:

Segunda emissão – características das duas séries vigentes
Tipo: simples, nominativas escriturais, não conversíveis em ações.

Espécie: quirografária com garantia adicional de cessão fiduciária de direitos creditórios da Sociedade.

Valor Original: R$ 750.000.

Valor Nominal: R$ 10 por debênture.

Em 1º de setembro de 2009, foram amortizadas pela Elektro, 33,33% das duas séries vigentes da 2ª emissão de Debêntures, acrescidos de sua 

respectiva remuneração, no valor total R$ 238.966. A amortização do principal remanescente, acrescido da respectiva remuneração, ocorrerá em 

2 parcelas: 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.

Terceira emissão – série única
Tipo: simples, nominativas escriturais, não conversíveis em ações.

Espécie: quirografária sem garantia 

Valor original: R$ 300.000

Valor Nominal: R$ 10 por debênture

Séries Qtde. em
circulação Remuneração Pagamento dos Juros

Debêntures 2º Emissão

1ª Série 37.500 IGP-M + 11,80% a.a. Anual a partir de 1o de setembro de 2006

2ª Série 8.721 CDI + 1,65% a.a. Semestral a partir de 1o de março de 2006

Debêntures 3º Emissão

Série Única 10.000 CDI + 1,40%
Semestral até dezembro de 2010 e trimestral até 

o vencimento

Condições Restritivas Financeiras (covenants): 

As debêntures contêm cláusulas restritivas que implicam em vencimento antecipado, que requerem o cumprimento de determinados índices 

financeiros conforme segue:

Segunda emissão - conforme Cláusula 8.1, alíneas (n), (o), (p), (q) e (r) da escritura de emissão. 

Terceira emissão – conforme Cláusula de vencimento antecipado, alínea “s” da escritura da emissão.  

A Sociedade vem cumprindo todas as condições restritivas.

A íntegra dos termos e das condições da distribuição pública da segunda e terceira emissões de debêntures estão disponíveis no website da 

Elektro: www.elektro.com.br.
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18. ARRENDAMENTO MERCANTIL
De acordo com o 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 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 10 e 18% a.a., dos pagamentos futuros, por 

categoria de ativo é como segue:

31/12/2009 31/12/2008

Arrendamento mercantil financeiro a pagar

Veículos 9.587 11.829

Imóveis 9.946 3.976

Equipamentos de 
informática

4.977 14.223

  

Total 24.510 30.028

Circulante 9.013 7.744

Não circulante 15.497 22.284

31/12/2009 31/12/2008

Despesas reconhecidas no período

Locação de infra-estrutura de pontos de atendimento (callcenter) 2.436 2.055

Locação de veículos 70 172

Locação de computadores 1.294 1.655

Locação de impressoras 83 758

Locação de outros equipamentos de informática 279 312

  

Total 4.162 4.952

Vencimentos dos pagamentos 
 futuros de longo prazo

2011 5.309

2012 3.432

2013 1.712

Após 2013 5.044

 

Total 15.497

Os pagamentos futuros de longo prazo relativos aos contratos acima 

são apresentados a seguir de acordo com seu vencimento:

arrendamento mercantil oPeracional
Conforme orientação do CPC 06, a Sociedade efetuou uma análise dos contratos classificados como arrendamento mercantil operacional, dentre 

eles os contratos de aluguel de equipamentos, veículos e outros. 

Abaixo estão demonstrados os valores dos contratos mais relevantes contabilizados como despesas em 31 de dezembro de 2009 e 2008, bem 

como os pagamentos futuros que a Sociedade fará com base nesses contratos.
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19. FORNECEDORES E SUPRIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA

20. TRIBUTOS A RECOLHER

21. ENCARGOS DO CONSUMIDOR

22. DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR

31/12/2009 31/12/2008

Moeda Nacional 190.939 182.709
Supridores de energia elétrica 134.511 126.311
Encargos de serviço de sistema – ESS 4.653 3.525
Fornecedores de materiais e serviços 51.775 52.873

Moeda estrangeira 48.547 57.147
Supridores de energia elétrica – Itaipu 48.672 57.108
Variação Cambial – Itaipu (125) 39

  
Total 239.486 239.856

31/12/2009 31/12/2008

Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido 159 257

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS 15.720 14.821

Programa de integração social – PIS 3.416 3.220

Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços – ICMS 93.058 79.419

Imposto retido na fonte 13.772 14.329

Imposto Sobre Serviços – ISS 495 52

  

Total 126.620 112.098

31/12/2009 31/12/208

Quota para a reserva global de reversão – RGR 4.763 1.665

Quota para a conta de consumo de combustível – ccc 2.682 13.657

Quota para a conta de desenvolvimento energético – CDE 9.890 9.149

Encargos de capacidade emergencial – ECE 827 258

  

Total 18.162 24.729

31/12/2009 31/12/2008

Dividendos a pagar 155.594 168.058
Juros sobre o capital próprio a pagar 54.993 55.120
Total 210.587 223.178

103



   Demonstrações Financeiras 2009

Os saldos de dividendos e de juros sobre capital próprio a pagar estão de acordo com as deliberações da Administração acerca do lucro do 

exercício conforme mencionado na Nota 27.4.

O valor referente a juros sobre capital próprio a pagar está líquido de Imposto de Renda retido na fonte.

Existem valores de dividendos declarados e a pagar para acionistas minoritários no montante de R$ 3 que ainda não se apresentaram com seus 

dados cadastrais atualizados.

23. PROVISÃO E ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

31/12/2009 31/12/2008

Provisão de férias 13.391 11.260

Retenção do empregado 2.471 2.608

INSS (parte da empresa) 7.123 6.314

FGTS 2.419 2.322

Participação nos lucros e resultados 14.444 12.321

Outros 398 291

  

Total 40.246 35.116

24. OBRIGAÇÕES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D) E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
O contrato de concessão estabelece a obrigação da Elektro aplicar anualmente o montante de 1% da receita operacional líquida 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 pelas Leis nos 9.991/2000 

e 11.465/2007.

A movimentação das obrigações da Sociedade com estes programas de acordo com a distribuição do recurso é como segue:  

Distribuição do recurso Percentual de 
distribuição 31/12/2008 Ingresso Atualização Transferência Realização 31/12/2009

Pesquisa de Eficiência 
Enegética 0,50% 18.908 13.839 1.226 - (17.556) 16.417

Pesquisa e Desenvolvimento 0,20% 20.262 5.536 1.999 - (6.370) 21.427

FNDCT 0,20% 7.388 5.536 - - (12.530) 394

MME 0,10% 2.914 2.768 - - (5.485) 197

      

Total 49.472 27.679 3.225 - (41.941) 38.435

Circulante 35.071 22.143 1.609 7.108 (41.941) 23.90

Não Circulante 14.401 5.536 1.616 (7.018) - 14.535

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 nos 176/2005 e 219/2006.

Por meio da Resolução Normativa nº 233/2006, 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 as datas de recolhimento ao FNDCT e ao MME que ocorre mensalmente 

a partir de janeiro de 2009.
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25. PLANO ESPECIAL DE APOSENTADORIA 
No Acordo Coletivo de Trabalho assinado em 25 de julho de 2007, a Elektro criou o Plano Especial de Aposentadoria (PEA) como incentivo à 

aposentadoria daqueles empregados que já são elegíveis à aposentadoria oficial. No Acordo Coletivo assinado em 21 de setembro de 2009 esse 

plano foi prorrogado até 31 de maio de 2011, com prorrogação automática até 31 de maio de 2013, caso as partes não se manifestem em contrário.

O incentivo consiste no pagamento de uma indenização (variando de 4 a 6 salários mensais em função do tempo de serviço do colaborador à 

Sociedade) além de todos os benefícios previstos em lei no caso de demissão. Para estarem elegíveis à adesão deste benefício, os principais 

critérios que devem ser atendidos pelos colaboradores são: estar prestando serviços à Sociedade, ter feito a solicitação de aposentadoria de 

acordo com as leis brasileiras de Seguridade Social, onde são considerados idade mínima e tempo de serviços prestados, e apresentar o protocolo 

de solicitação do benefício.

O montante de R$ 1.842, registrado na rubrica de “Plano especial de aposentadoria” no passivo circulante refere-se a 27 colaboradores que 

aderiram ao plano no exercício de 2009 e, cujo pagamento dos benefícios ocorrerá no primeiro semestre de 2010. Para os períodos entre 2010 

e 2013, a Sociedade estima que até 201 colaboradores possam aderir ao plano, o que gerou uma provisão de R$ 12.791, registrada na mesma 

rubrica, no passivo não circulante.

26. PROVISÕES E CONTINGÊNCIAS PASSIVAS 

26.1. ProVisão Para ações judiciais e regulatórias, 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, o que resulta no provisionamento dos objetos 

considerados como perda provável. 

As provisões registradas, deduzidas dos depósitos judiciais correspondentes, refletem as perdas consideradas prováveis com tais demandas, e 

apresentam os seguintes saldos e movimentações:

31/12/2008 Ingresso e 
atualizações Reversão Liquidação Reclassificação 31/12/2009

Cíveis e ambientais 12.460 6.313 (820) (1.545) - 16.408

Trabalhistas 7.556 2.776 (220) (1.305) - 8.807

Tributárias:

COFINS 78.122 2.176 (80.298) - - -

PIS 15.085 412 (15.497) - - -

Outras 5.667 1.313 (3.183) - - 3.797

Desapropriação e servidão 4.453 784 (870) (43) - 4.324

Regulatórios 1.200 1.006 (6) - - 2.200

      

Total das provisões 124.543 14.780 (100.894) (2.893) - 35.536

    

(-) Depósitos judiciais (42.842) (5.136) - 2.448 40.781 (4.749)

      

Total das provisões líquidas 81.701 9.644 (100.894) (445) 40.781 30.787

Em 31 de dezembro de 2009, as provisões efetuadas pela Sociedade são principalmente para cobertura de eventuais perdas referentes a ações 

indenizatórias cíveis e ambientais 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; tributárias envolvendo questões relativas à ilegalidade 

da exigência de tributos federais, estaduais e municipais; e regulatórias, que estão diretamente relacionadas com indicadores de desempenho da 

ANEEL. As desapropriações e servidões estão relacionadas a reclamações de proprietários e ex-proprietários de terrenos utilizados pela Elektro 

quanto aos valores das indenizações.
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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 e Lei nº 9.178/98, 

considerando a incidência somente sobre o faturamento, excetuando-se as receitas financeiras de qualquer natureza. Com base na Lei nº 11.941, 

de 27 de maio de 2009, que revogou o parágrafo 1º e 3º da Lei 9.178/98, e na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a 

Sociedade, embasada no entendimento de seus assessores jurídicos no Comunicado Técnico 05/2009 do IBRACON, entendeu que a obrigação 

legal deixou de existir.

Considerando esses fundamentos técnicos, e a avaliação dos seus assessores jurídicos que avaliaram o risco de perda da contingência como 

remoto, a Sociedade reverteu, em 30 de junho de 2009, a provisão constituída para esta finalidade, no montante corrigido até aquela data de  

R$ 95.795, sendo R$ 80.298 de COFINS e R$ 15.497 de PIS. 

O efeito líquido da reversão dessa provisão no lucro líquido do exercício é de R$ 63.225, considerando-se o efeito da respectiva exclusão do 

Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos, no montante de R$ 32.570.

Tendo em vista que a ação da Elektro não foi julgada em última instância, a Sociedade mantém o depósito judicial, efetuado em 29 de outubro de 

2004, no valor de R$ 24.906, cujo valor atualizado em 31 de dezembro de 2009 totaliza R$ 41.839 (R$ 39.194 em 31 de dezembro de 2008). 

O referido depósito será levantado somente após o transitado em julgado da ação, e como houve a baixa da provisão o mesmo foi reclassificado 

para Ativo não circulante.

26.2. contingências PassiVas com aValiação de risco PossíVel
A Sociedade discute questões de diversas naturezas que, com base na avaliação dos assessores jurídicos e seguindo critérios definidos pela 

Administração, são consideradas de risco de perda possível e que, portanto, não são provisionadas. Os valores estimados dessas contingências 

são de R$ 67.044 para assuntos previdenciários, R$ 23.520 para assuntos cíveis incluindo ações de desapropriação e servidão de passagem, 

R$ 22.601 para aspectos trabalhistas e R$ 641.316 para diversas 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 diversas 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 2009 é de R$ 16.797 (R$ 16.308 

em 31 de dezembro de 2008), supostamente tomados de forma indevida pela Sociedade. Recebeu também da mesma Secretaria, em dezembro 

de 2008, Auto de Infração relativo à suposta diferença na metodologia de cálculo do ICMS nos municípios de Ubatuba e Itanhaém, cujo valor 

atualizado em 31 de dezembro de 2009 é de R$ 47.914. Ambos encontram-se pendentes de apreciação nas instâncias administrativas, e são 

considerados com risco de perda possível e portanto, não foram provisionados. 

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 2009 é de R$ 486.138 (R$ 459.760 em 31 de dezembro de 2008), 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, portanto, não foram provisionados.

Em março de 2007, o Ministério Público do Trabalho ajuizou Ação Civil Pública em face da Elektro que visa proibir a Sociedade de terceirizar suas 

atividades-fim. O Procurador alegou que trabalhadores que prestam serviços em tais atividades devem ser contratados diretamente pela Elektro 

e não por empresas contratadas, segundo seu entendimento da Súmula nº 331 do Superior Tribunal do Trabalho. Em junho de 2009, a decisão 

de primeira instância foi proferida desfavoravelmente à Elektro, a qual apelou ao Tribunal Regional do Trabalho, instância na qual o caso aguarda 

julgamento. A Sociedade não está obrigada a adotar nenhuma medida até o trânsito em julgado da ação. O posicionamento dos advogados 

externos responsáveis pelo caso é de que a Elektro possui argumentos razoáveis que tornam possível a reversão da decisão no Tribunal Superior 

do Trabalho, baseado no artigo 25 da lei 8.987/95, que prevê que concessionárias de serviços públicos estão autorizadas a terceirizar atividades 
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inerentes ao contrato de concessão. O valor da contingência não pode ser estimado atualmente pela Elektro, e o risco de perda foi classificado 

como possível.

Em julho de 1998, foram ajuizadas 2 (duas) ações populares em face da Elektro e outros. Cada uma destas ações objetiva a anulação da 

privatização da Elektro sob a alegação, dentre outras, que o preço pago pela Elektro teria sido inaceitavelmente baixo. Tais ações estão ainda em 

trâmite na 1ª. Instância. Segundo os assessores jurídicos, há sólidos argumentos e indícios de que as ações sejam julgadas improcedentes, no 

mérito.  O valor da contingência não pode ser estimado atualmente pela Elektro, e o risco de perda foi classificado como remoto.

Em agosto de 2001, foram ajuizadas 2 (duas) ações judiciais pela Elektro em face do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de 

São Paulo (DER) e outras, a fim de que estas se abstenham de promover atos que impeçam a livre atuação da Elektro, no que tange às faixas 

intermediárias e laterais de domínio das rodovias. O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou a ação favoravelmente ao DER. A Elektro apelou ao 

Superior Tribunal de Justiça em agosto de 2008 para suspender a decisão da corte paulista liminarmente, sendo que em novembro de 2008 a 

liminar foi denegada por um dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. O recurso aguarda o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. O 

valor da contingência não pode ser estimado atualmente pela Sociedade, e o risco de perda foi classificado como possível.

27. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

27.1. caPital social
O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2009, no montante de R$ 952.492, tem a seguinte composição acionária:

Acionistas Ordinárias Preferenciais Total

AEI Investimentos Energéticos Ltda. 6.579.221 - 6.579.221

EPC – Empresa Paranaense Comercializadora Ltda. 59.310.480 - 59.310.480

ETB – Energia Total do Brasil Ltda. 253.964.606 34.535.205 60.449.811

AEI Brazil Finance Ltd. - 66.744.382 66.744.382

Demais acionistas 26.665 598.706 625.371

   

Total 91.880.972 101.878.293 193.759.265

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

27.2. 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 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 nos 319/99 e 349/01, sobre a parcela do ágio incorporado (vide Nota 10).

27.3. reserVa legal
É composta pela reserva legal no valor de R$ 124.279, constituída pela destinação de 5% do valor dos lucros líquidos dos exercícios, conforme 

o artigo 193 da Lei nº 6.404/76.

27.4. distribuição de diVidendos e juros sobre caPital PróPrio
 O Estatuto Social da Elektro e a Lei nº 6.404/76 preveem 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.
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Em reunião do Conselho de Administração, realizada em 11 de agosto de 2009, foi aprovada a distribuição de dividendos intermediários no 

montante de R$ 238.143, com base no lucro líquido do primeiro semestre de 2009. Os referidos dividendos intermediários foram registrados 

no passivo circulante no mesmo período de 2009. O pagamento dos dividendos intermediários foi dividido em três parcelas,  de R$ 101.000, 

R$ 62.536 e R$ 74.607, pagas em 26 de agosto, 20 de outubro e 16 de dezembro de 2009, respectivamente. A tabela a seguir demonstra os 

valores pagos por ação:

Dividendos Intermediários
Tipo Ações Quantidade R$ R$ por ação

Preferenciais 101.878.293 130.856 1,284438352

Ordinárias 91.880.972 107.287 1,167671229

  

Total 193.759.265 238.143

JSCP
Tipo Ações Quantidade R$ R$ por ação

Preferenciais 101.878.293 37.123 0,364380707

Ordinárias 91.880.972 30.436 0,331255188

  

Total 193.759.265 67.559

Dividendos Propostos
Tipo Ações Quantidade R$ R$ por ação

Preferenciais 101.878.293 85.494 0,839177312

Ordinárias 91.880.972 70.095 0,262888466

  

Total 193.759.265  155.589

Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de novembro de 2009, 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$ 67.559 pagos em 21 de janeiro de 2010.  A tabela 

a seguir demonstra os valores pagos por ação:

Ao final do exercício de 2009, a Administração da Sociedade propôs a distribuição de dividendos no montante de R$ 155.589 com base no lucro 

líquido apurado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2009, após constituição da reserva legal e deduzidos os dividendos intermediários 

e juros sobre capital próprio. A proposta foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração em 25 de fevereiro de 2010 e será submetida 

a aprovação em Assembleia Geral Ordinária dos acionistas a ser realizada em 30 de março de 2010. A tabela a seguir demonstra os valores 

propostos por ação:

Conforme seu Estatuto Social, as ações ordinárias e preferenciais, sem valor nominal, têm direito 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 a receber dividendos no mínimo 10% 

superiores aos atribuídos às ações ordinárias, conforme artigo 5º do Estatuto Social da Sociedade.
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28. RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS

31/12/2009 31/12/2008

 Nº de (*)  
 consumidores  MWh (*) R$  Nº de (*)  

 consumidores  MWh (*) R$

Receitas operacionais  2.123.484  11.340.744  4.034.621  2.067.151  10.875.942  3.719.874 

Fornecimento para consumidores  2.123.484  11.035.607  3.719.498  2.067.151  10.844.888  3.404.837 

Residencial  1.814.085  3.547.042  1.478.169  1.763.950  3.346.662  1.337.752 

Industrial  21.898  3.907.757  1.129.431  22.112  4.052.253  1.076.460 

Comercial  143.138  1.691.450  634.233  139.733  1.580.340  555.913 

Rural  122.382  782.390  163.508  120.128  807.284  158.079 

Poder público  16.235  275.873  104.189  15.706  229.411  77.256 

Iluminação pública  3.014  423.025  93.847  2.847  428.920  89.109 

Serviço público  2.732  408.070  116.121  2.675  400.018  110.268 

Outras receitas  305.137  315.123  31.054  315.037 

CCEE  305.137  6.102  31.054  12.810 

Receita de uso do sistema de 
distribuição  -    365.864  -    252.407 

Componente financeiro - Revisão 
tarifária 2007  -    (36.493)  -    -   

Componente financeiro -TUSD-G  -    (53.050)  -    -   

Outras receitas  -    32.700  -    49.820 

Deduções às receitas operacionais  (1.372.274)  (1.207.397)

Quota para a reserva global de 
reversão - RGR  (25.609)  (20.097)

Quota para a conta de consumo de 
combustível - CCC  (109.847)  (73.865)

Quota para a conta de 
desenvolvimento energético - CDE  (120.982)  (115.295)

ICMS sobre fornecimento  (720.222)  (619.653)

Recomposição de PIS e COFINS  2.948  (8.022)

COFINS  (306.585)  (282.710)

PIS  (66.561)  (61.378)

Programa de P&D e eficiência 
energética

 (24.977)  (26.056)

Outros  (439)  (321)

      

Total  2.123.484  11.340.744  2.662.347  2.067.151  10.875.942  2.512.477 

(*) Informações não auditadas pelos auditores independentes.

O débito de R$ 36.493, registrado como “Componente financeiro – Revisão tarifária 2007”, refere-se ao passivo regulatório registrado no passivo 

não circulante em virtude da revisão tarifária de 2007 (vide Nota 4.1). O débito de R$ 53.050 na linha de “Componente financeiro – TUSD-G” 

refere-se ao passivo regulatório registrado na conta de TUSD-G (vide Nota 9), líquido da amortização efetuada até 31 de dezembro de 2009.
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29. ENERGIA COMPRADA PARA REVENDA

30. GASTOS COM PESSOAL

31/12/2009 31/12/2008

 MWh (*)  R$  MWh (*)  R$ 

Supridores de energia  12.799.124  1.188.839  12.298.466  1.043.272 

Itaipu Binacional (**)  3.069.207  342.948  3.101.552  296.267 

Contratos bilaterais  264.425  45.583  318.215  43.620 

Contrato de compra de energia no 
ambiente regulado - CCEAR  9.181.876  715.194  8.686.507  641.583 

PROINFA  283.616  59.695  192.192  33.349 

Uso do transporte de energia  25.419  28.453 

Outros custos de energia  -    413.661  -    418.206 

ONS - Uso da rede básica  -    406.777  378.158 

CTEEP- Encargos de conexão  -    32.461  -    30.374 

Encargos de serviços do sistema - ESS  -    14.191  -    50.601 

Constituição de CVA  -    (89.679)  -    (57.320)

Amortização de CVA  -    49.911  -    16.393 

    

Total  12.799.124  1.602.500  12.298.466  1.461.478 

(*) Informações não auditadas pelos auditores independentes.
(**) Contrato de repasse de energia e tarifa de transporte.

31/12/2009 31/12/2008

 Remunerações  107.951  100.403 

 Encargos sociais  37.960  35.011 

 Auxílio alimentação  10.480  9.295 

 Assistência médica e outros benefícios  7.673  7.713 

 Indenizações trabalhistas  9.064  6.454 

 Previdência privada  4.332  4.448 

 Plano Especial de Aposentadoria  14.633  -   

 Outros  3.514  13.607 

  

 Total  195.608  176.930 

 Custo da operação  150.313  131.601 

 Despesas com vendas  11.167  8.678 

 Despesas gerais e administrativas  34.128  36.651 

  

 Total  195.608  176.930 
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31. GASTOS COM MATERIAIS

32. GASTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS

33. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS

31/12/2009 31/12/2008

 Materiais e equipamentos  27.233  26.699 

  

 Total  27.233  26.699 

 Custo da operação  24.940  24.875 

 Despesas com vendas  340  159 

 Despesas gerais e administrativas  1.953  1.665 

  

 Total  27.233  26.699 

31/12/2009 31/12/2008

Serviços no sistema elétrico  52.343  42.650 

Serviços de manutenção e conservação  11.048  14.030 

Serviços de leitura e entrega de contas  23.167  21.028 

Serviços administrativos  17.026  18.994 

Outros serviços  13.713  10.928 

  

Total  117.297  107.630 

Custo da operação  85.335  71.708 

Despesas com vendas  10.450  10.695 

Despesas gerais e administrativas  21.512  25.227 

  

Total  117.297  107.630 

31/12/2009 31/12/2008

Despesas com arrecadação bancária  16.629  15.908 

Taxa de fiscalização ANEEL  7.247  8.307 

Seguros  1.162  1.326 

Aluguéis  5.909  3.210 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa  12.590  18.488 

Taxas e contribuições  3.259  3.908 

Despesas com viagens  8.879  8.323 

Propaganda e publicidade  3.290  5.150 

Telefonia e telecomunicações  20.584  18.734 

Software  8.301  10.007 

Provisões cíveis, trabalhistas e outras   9.219  940 

Perda na desativação e alienação de bens, líquidas  20.402  18.522 

Outras  3.356  9.468 

  

Total  120.827  122.291 

Custo da operação  55.662  45.516 

Outras despesas operacionais  65.165  76.775 

  

Total  120.827  122.291 

111



   Demonstrações Financeiras 2009

34. RESULTADO FINANCEIRO

31/12/2009 31/12/2008

Receitas financeiras  71.100  66.841 

Aplicações financeiras  24.897  25.695 

Encargos sobre conta de energia elétrica em atraso  38.355  34.491 

Outras receitas financeiras  7.848  6.655 

Despesas financeiras  (65.435)  (110.973)

Juros sobre empréstimos com terceiros  (40.814)  (24.868)

Juros sobre debêntures  (64.806)  (64.710)

Outras despesas financeiras  (5.930)  (21.395)

Reversão da provisão de PIS/COFINS s/Receitas Financeiras  46.115  -   

Variação cambial e monetária, líquidas  64.819  (28.386)

Receitas de variação monetária  22.143  30.372 

Recuperação das perdas de receita e energia livre  3.366  10.986 

Conta de compensação de variações de itens da parcela A - CVA  15.440  4.725 

Conta de energia elétrica em atraso  967  11.002 

Outras  2.370  3.659 

 -   

Despesas de variação monetária  42.676  (58.758)

Principal - terceiros  (895)  (3.301)

Energia livre  (8.213)  (6.680)

Eficiência energética  (3.595)  (4.492)

Debêntures  8.693  (38.939)

Outras  (2.994)  (5.346)

Reversão da VM prov. de PIS/COFINS s/Receitas Financeiras  49.680  -   

Juros sobre Capital Próprio  (67.559)  (67.714)

  

Total  2.925  (140.232)

As rubricas de Reversão da provisão de PIS e COFINS sobre receitas financeiras referem-se à reversão da provisão para contingência de PIS e 

COFINS incidentes sobre receitas financeiras, constituída nos termos previstos pela Lei Complementar nº 70/91 e Lei nº 9.178/98, alterada pela  

Lei nº 11.941 de 27 de maio de 2009. 
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35. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Reconciliação do imposto de renda e contribuição social no resultado:

31/12/2009 31/12/2008

 Imposto de  
 Renda 

 Contribuição  
 Social 

 Imposto de  
 Renda 

 Contribuição  
 Social 

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social  621.641  621.641  489.820  489.820 

Alíquota nominal dos tributos 15% 9% 15% 9%

Alíquota adicional sobre o valor excedente a R$ 240/ano 10%  -   10%  -   

 (155.386)  (55.948)  (122.431)  (44.084)

Efeito das (adições) exclusões no cálculo do tributo

Permanentes - despesas indedutíveis e multas  (1.181)  (30)  (1.203)  (77)

Créditos fiscais extemporâneos anteriormente não 
reconhecidos por incerteza na realização  8.754  158  1.134  914 

    

Imposto de renda e contribuição social no resultado  (147.813)  (55.820)  (122.500)  (43.247)

Imposto de renda e contribuição social correntes  (72.089)  (34.550)  (74.867)  (25.754)

Imposto de renda e contribuição social diferidos  (75.724)  (21.270)  (47.633)  (17.493)

    

Total  (147.813)  (55.820)  (122.500)  (43.247)

36. PARTES RELACIONADAS
As transações e saldos com partes relacionadas estão demonstradas a seguir:

31/12/2009 31/12/2008

 Resultado  Resultado 

Elektro Comercializadora de Energia Ltda.  242  227 

AEI América do Sul Holding Ltda.  634  642 

  

Total  876  869 

Os saldos acima se referem a serviços administrativos, compartilhamento de infraestrutura e aluguel de salas para as empresas do grupo. Os 

valores dos serviços administrativos e compartilhamento de infraestrutura tem como base a estimativa de custos das atividades desenvolvidas 

pela Sociedade, acrescida de taxa de administração. Os contratos de aluguel são reajustados pelo IGP-M a cada 12 meses. No caso da Elektro 

Comercializadora de Energia Ltda., o contrato é por tempo indeterminado a partir de 1º de abril de 2004. Para AEI America do Sul Holding Ltda., o 

contrato tem duração de cinco anos a contar de 22 de agosto de 2005, podendo ser renovado após anuência prévia da Fundação Cesp e ANEEL. 

Ambos podem ser interrompidos mediante notificação por escrito com pelo menos 90 dias de antecedência. 

De acordo com a instrução de divulgação do CPC 05 – Divulgação sobre Partes Relacionadas, aprovado pela Deliberação CVM nº 560/08, a remuneração total 

da Administração da Sociedade no exercício de 2009 foi de R$ 8.672 (R$ 8.117 no exercício de 2008), sendo que esse valor está relacionado a remunerações 

fixa e variável de R$ 7.178 (R$ 5.416 em 2008) e encargos sociais e benefícios, inclusive pós emprego, no valor de R$ 1.494 (R$ 1.554 em 2008). Além 

desses montantes, destacam-se, ainda, benefícios adquiridos por estes administradores referente ao plano de ações e opções de ações concedido pela 

controladora final da Sociedade, AEI. O valor total deste benefício para a Administração é de aproximadamente R$ 1.500 no encerramento do exercício.

Adicionalmente, a Sociedade possui plano de suplementação de aposentadoria mantido junto à Fundação CESP e oferecido aos seus empregados 

(vide Nota 37).
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37. 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 70% do salário real de contribuição como Benefício Definido e 30% como Contribuição Definida.

No exercício de 2009, a Sociedade efetuou contribuições aos planos de benefícios comentados acima, Benefício Definido (BD) e Contribuição 

Definida (CD), no montante de R$ 2.589 (R$ 2.457 em 31 de dezembro de 2008). 

Em 31 de dezembro de 2008, a Sociedade mantinha registrado um passivo atuarial de R$ 23.496,  decorrente da diferença entre o valor justo 

dos ativos do plano e o valor presente das obrigações atuariais, determinado por avaliação atuarial preparada por atuários externos. Esse valor foi 

totalmente amortizado durante o exercício de 2009 devido ao superávit previsto no laudo atuarial de 31 de dezembro de 2008 e confirmado em 2009.

Devido ao fato de o plano estar superavitário, o Laudo Atuarial preparado com base em 31 de dezembro de 2009 demonstra um ativo atuarial de 

R$ 7.442, que não foi reconhecido contabilmente, pois, de acordo com as regras da Secretaria da Previdência Complementar (SPC) (Resolução 

CGPC nº 26/2008), este montante não ultrapassa o limite dos 25% das reservas matemáticas mantidas como reserva para contingência, e, 

portanto, não há valor excedente que poderia ser utilizado pela patrocinadora para abater contribuições. 

A seguir são demonstrados os principais resultados apurados no Laudo Atuarial de 31 de dezembro de 2009, compreendendo projeções para o 

exercício de 2010:
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Conciliação dos ativos e passivos 31/12/2009 31/12/2008

Valor presente das obrigações atuariais  578.905  518.954 

Valor justo dos ativos do plano  (754.390)  (681.732)

Ativo líquido  (175.485)  (162.778)

Ganhos atuariais não reconhecidos  (168.043)  (186.274)

(Ativo) Passivo atuarial líquido  (7.442)  23.496 

Apuração de (ganhos) perdas do plano 31/12/2009 31/12/2008

Ganho ao início do ano  (186.272)  (64.399)

Amortização no ano  8.201  354 

(Ganho) perda nas obrigações atuariais  17.194  (59.752)

Ganho nos ativos do plano  (7.166)  (63.032)

Perda na constituição do empregado  -    555 

Ganho no final do ano  (168.043)  (186.274)

Intervalo não sujeito a amortização  (75.439)  (68.173)

Parcela sujeita a amortização  (92.604)  (118.099)

Despesas (receitas) reconhecidas na demonstração de resultados 31/12/2009 31/12/2008

Custo do serviço corrente (com juros)  5.964  6.318 

Contribuições dos participantes  8.161  (2.744)

Juros sobre as obrigações atuariais  62.504  54.498 

Rendimento dos ativos  (89.083)  (64.008)

Ganhos atuariais não reconhecidos  (8.201)  (354)

Receita a ser apropriada pelo empregador segundo CVM-371  (20.655)  (6.290)

Contribuições do empregador (BD)  (2.120)  (2.049)

Total da receita reconhecida  (22.775)  (8.339)

Efeitos a reconhecer na demonstração de resultados 2010 2009

Custo do serviço corrente (com juros)  9.872  8.161 

Contribuições esperadas de participantes  (2.243)  (2.197)

Juros sobre as obrigações atuariais  64.373  62.504 

Rendimento esperado dos ativos  (101.156)  (89.084)

Custos de amortizações de ganhos atuariais não reconhecidos  (6.521)  (8.201)

Total de receita a reconhecer  (35.675)  (28.817)

Premissas econômico-financeiras e demográficas 2009 2008

Taxa de desconto nominal para obrigação atuarial 11,40% 12,37%

Taxa de rendimento nominal esperada sobre ativos do plano 13,62% 13,29%

Índice estimado de aumento nominal dos salários 7,63% 7,63%

Índice estimado de aumento nominal dos benefícios 4,50% 4,50%

Taxa estimada de inflação no longo prazo 4,50% 4,50%

Taxa de desconto real para obrigação atuarial 6,60% 7,53%

Taxa de rendimento real esperada sobre ativos do plano  -   8,41%

Índice estimado de aumento real dos salários  -   3,00%

Tábua biométrica de mortalidade geral
AT-83 segregada  

por sexo
AT-83 segregada  

por sexo

Tábua biométrica de entrada em invalidez Light Média Light Média

Taxa bruta de rotatividade esperada
Experiência Fundação 

Cesp 2007
EY_BR exp.

Probabilidade de ingresso em aposentadoria 100% na primeira eleg. 100% na primeira eleg.
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38. SEGUROS
A Sociedade mantém as seguintes coberturas de seguros, compatíveis com os riscos das atividades desenvolvidas, que são julgadas suficientes 

pela Administração para salvaguardar os ativos e negócios da Sociedade de eventuais sinistros:

Riscos  Importância segurada

 Riscos operacionais e multirrisco 680.195

 Responsabilidade civil terceiros 46.028

 Responsabilidade civil administradores 27.617

A vigência de ambas apólices compreende o período de 25 de agosto de 2009 a 25 de agosto de 2010. 

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.

39. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCOS
Considerando os termos da Instrução CVM nº 475/08, Deliberação CVM nº 550/08 e Deliberação CVM nº 566/08, que aprovou o CPC 14 

– Instrumentos Financeiros: Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação, a seguir encontra-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:

Bancos e aplicações financeiras, caução de fundos e depósitos vinculados: incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações 

financeiras prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e não estão sujeitas a um risco significante de mudança de valor. As 

aplicações financeiras são classificadas como destinadas para negociação, sendo que a diferença entre o valor contábil e o valor justo, quando 

ocorre, tem impacto direto no resultado, e as cauções de fundos e depósitos vinculados, com utilização restrita, são classificados como mantidos 

até o vencimento, com mensuração determinada pela apropriação dos rendimentos ao resultado pela taxa efetiva da operação até o vencimento.

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, 

e TUSD-G, Outros ativos regulatórios, Passivo regulatório e Revisão tarifária. Não há parâmetro de comparação de mercado para tais ativos e 

passivos, em função de sua natureza regulatória.

Empréstimos e financiamentos: estão avaliados e registrados segundo parâmetros estabelecidos em contrato, sendo que o valor de mercado 

desses passivos, calculado conforme quadro abaixo, somente para fins de demonstração, 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 Eletrobras, 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 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, que representa o valor captado líquido 

dos respectivos custos da emissão, atualizado pelos juros efetivos da operação e os pagamentos havidos no período. O valor de mercado das 

debêntures, conforme quadro abaixo foi calculado com base no valor das mesmas no mercado secundário, divulgado pela Anbima, na data das 

Demonstrações Financeiras 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 principais instrumentos financeiros da Sociedade:

31/12/2009 31/12/2008

Valor  
contábil

Valor de 
mercado

Valor  
contábil

Valor de 
mercado

Aplicações financeiras  276.944  276.944  201.661  201.661 

Caução de fundos e depósitos vinculados  17.077  17.077  27.448  27.448 

Empréstimos e financiamentos  (413.789)  (418.188)  (307.305)  (313.138)

Debêntures  (670.614)  (709.455)  (568.800)  (577.187)

A estimativa de valor de mercado dos empréstimos, financiamentos e debêntures da Sociedade reflete as elevações da classificação de riscos, 

atribuídas pela Standard & Poor’s em 13 de maio de 2009. 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 17, também teve o rating elevado pela Standard & Poor’s 

em um nível, de brAA+ para brAAA.

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
A Sociedade não possuía, em 31 de dezembro de 2009, instrumentos financeiros derivativos e não havia efetuado qualquer operação com esse 

tipo de instrumento durante os períodos apresentados nestas Demonstrações Financeiras.  

De acordo com a política da Elektro, a utilização de derivativos tem como propósito único e específico proteger a Sociedade de eventuais 

exposições a moedas ou taxas de juros. Como atualmente não há risco cambial em suas operações e a Elektro mantém o equilíbrio das taxas de 

juros entre ativo (caixa) e passivo (dívida) de forma natural, entende-se como não necessária a utilização deste tipo de instrumento. 

Com relação às aplicações financeiras, a Elektro tem uma política bastante restritiva e conservadora, a qual não permite investimento em 

derivativos ou títulos com alto risco de crédito, sejam públicos ou privados. Além disso, a Elektro é bastante seletiva na escolha das instituições 

financeiras com quem 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.

Nas atividades da Sociedade, são consideradas de risco relevante, apenas a exposição cambial, relacionada às variações cambiais derivadas dos 

pagamentos de energia comprada de Itaipu, que são atrelados ao dólar norte-americano. Essas variações cambiais não apresentam impactos nas 

demonstrações de resultado da Sociedade por estarem contempladas em seu reajuste tarifário anual, conforme mecanismo de ativos e passivos 

regulatórios, especificamente da CVA (vide Nota 8.1). Cabe à Administração suportar eventuais necessidades de capital de giro decorrentes da 

elevação da taxa de câmbio entre os reajustes tarifários. Da mesma maneira, a Sociedade considerava possuir, em 31 de dezembro de 2009, 

hedge natural com relação à dívida indexada a inflação (IGP-M) em virtude do mecanismo de reajuste tarifário.

Seguem os principais fatores de risco que afetam os negócios da Sociedade:

Variação das taxas de juros

Em conformidade à Instrução CVM nº 475, de 17 de dezembro de 2008, a Sociedade realizou uma análise em seus instrumentos financeiros, com 

objetivo de ilustrar sua sensibilidade às mudanças em variáveis de mercado. 

Os instrumentos financeiros da Elektro estão sujeitos às oscilações do CDI, IGP-M, TJLP e IPCA. A análise de sensibilidade foi realizada 

considerando: (i) que o cenário de exposição dos instrumentos financeiros indexados a taxas de juros variáveis em 31 de dezembro de 2009 seja 

mantido em 2010 e (ii) que os respectivos indexadores anuais acumulados para esta data base permaneçam estáveis (CDI: 9,84% a.a.; IGP-M: 

-1,72 % a.a.; TJLP: 6,12 % a.a. e IPCA: 4,31% a.a). Neste caso, o efeito que seria registrado nas demonstrações financeiras para os próximos 

12 meses seria uma despesa financeira líquida de R$ 19.918. 
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O impacto no valor da despesa financeira líquida foi analisado em três cenários de variação de índices CDI, IGP-M, TJLP e IPCA: (i) variação dos 

índices projetados para 31 de dezembro de 2010, de acordo com dados do Relatório Focus do Banco Central, disponibilizado em 31 de dezembro 

de 2009: 10,75%, 6%, 4,43% e 4,50% respectivamente; (ii) elevação dos índices atuais em 25% e (iii) elevação dos índices atuais em 50%.

Instrumentos Exposição Risco Cenário I 
Focus

Cenário II 
Elevação

do índice em 
25%

Cenário III 
Elevação

do índice em 
50% 

Aplicações Financeiras  276.944 Aumento CDI  2.531  6.810  13.620 

Debêntures  (360.992) Aumento CDI  (3.300)  (8.877)  (17.753)

 (84.048)  (768)  (2.067)  (4.133)

Debêntures  (314.647) Aumento IGP-M  (19.348)  (1.352)  (2.705)

Financiamentos  (246.717) Aumento TJLP  308  (3.778)  (7.556)

 Financiamentos  (45.488)  Aumento IPCA  (86)  (490)  (980)

   

Impacto sobre as receitas/(despesas) financeiras líquidas (1)  (19.895)  (7.687)  (15.374)

(1)   Considerando-se como base a despesa financeira líquida de R$ 19.918 que seria registrada no caso de movimentação dos índices observados no 
encerramento do exercício.

Risco de Crédito

A Sociedade não realiza análise de crédito previamente ao início do fornecimento de energia, pois como distribuidora de energia elétrica e 

conforme previsto no contrato de concessão assinado com a ANEEL, em 27 de agosto de 1998, bem como na regulamentação do setor elétrico, 

é obrigada a fornecer energia a todos os clientes localizados na sua área de concessão. 

Para recuperação da inadimplência, a Sociedade atua por meio de: (i) programas de renegociação dos débitos pendentes atrelados a garantias; 

(ii) negativação de clientes em empresas de proteção ao crédito; (iii) corte do fornecimento de energia elétrica, em conformidade com a 

regulamentação vigente; (iv) contratação dos serviços de empresas especializadas na cobrança de contas em atraso e (v) 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 intrarevisões, com o objetivo de restabelecer o poder de compra da receita da concessionária, o contrato de concessão 

garante à 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, que será subtraído ou acrescido ao IGPM nos reajustes anuais subsequentes. 

No período intrareajustes, 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 8.1).
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Em caso de evento imprevisível que venha a afetar o equilíbrio econômico-financeiro 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 Mercado 

Considerando as condições estabelecidas pelo atual marco regulatório para o suprimento de energia das distribuidoras, a Elektro participou ativamente 

de todos os mecanismos previstos nos marcos legais e regulatórios para contratação das suas necessidades de energia para o período de 2009 a 2012, 

principalmente por meio de leilões regulados pela ANEEL. Para atender ao crescimento de mercado da Elektro, as quantidades adicionais necessárias a partir 

de 2013 já foram parcialmente adquiridas, sendo que o restante será adquirido nos próximos leilões regulados, conforme previsto na legislação vigente.

Risco de Interrupção no Fornecimento de Energia Elétrica (Informações não auditadas pelos auditores independentes)

A Elektro com o intuito de minimizar os efeitos provocados por eventual descontinuidade do fornecimento de energia elétrica para seus clientes, 

atribuídos a eventos não previsíveis, e que atingem sua infraestrutura de sistemas elétricos, atua de forma intensa para reduzir o número de 

unidades consumidoras afetadas e também diminuir a frequência e o tempo dessas interrupções.

Dentre as ações executadas para diminuir a freqüência e o tempo das interrupções destaca-se a disponibilidade de duas subestações móveis 

próprias que permitem flexibilidade operacional e agilidade no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Acrescente-se o investimento 

na digitalização de mais 53 subestações (SE), totalizando 53 SE´s digitalizadas e a automação do comando de 413 equipamentos em redes de 

distribuição utilizando comunicação com tecnologia GSM que dispensa o deslocamento de equipes para a execução das tarefas.

Já as ações para reduzir o número de unidades consumidoras atingidas, os investimentos realizados nos últimos 8 anos na melhoria nos sistemas 

de proteção envolveram mais de R$ 53.492 na substituição de 348 disjuntores e a substituição de 599 Km de redes convencionais com cabos 

nus por redes compactas com cabos isolados.

Os principais indexadores dos ativos e passivos financeiros apresentaram as seguintes variações acumuladas:

Variação % acumulada
nos períodos

Índices 31/12/2009 31/12/2008

Valorização/(Desvalorização) do real frente ao dólar  25,49  (31,94)

IGP-M  (1,72)  9,81 

IGP-DI  (1,43)  9,10 

TJLP  6,12  6,25 

Selic  9,92  12,48 

CDI  9,84  12,33 

IPCA  4,31  5,90 

40. QUESTÕES AMBIENTAIS (*)
No desempenho das atividades operacionais da Sociedade está contemplada a preservação e minimização dos impactos ambientais. Em 

2009, a Sociedade destinou o montante de R$ 48.849 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$ 18.287 foi contabilizado como imobilizado, e está relacionado com a instalação de redes compacta, isolada e cabo pré-reunido.

O valor de R$ 30.562 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, limpeza de faixa, 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.

(*) Informações não auditadas pelos auditores independentes.
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41. EVENTOS SUBSEQUENTES 
Em 2 de fevereiro de 2010, a Diretoria da ANEEL aprovou o texto do Termo Aditivo aos Contratos de Concessão das distribuidoras de energia 

elétrica, visando alterar a metodologia dos reajustes tarifários conforme Despacho ANEEL nº 245, publicado no Diário Oficial da União em 05 de 

fevereiro de 2010. A alteração proposta refere-se à forma de apuração dos valores de encargos setoriais, levando-se em conta a variação das 

vendas das concessionárias entre reajustes tarifários. A expectativa da Administração da Sociedade é que tal Termo Aditivo, seja assinado no 1º 

trimestre de 2010 e a nova metodologia de cálculo seja implementada a partir do reajuste tarifário de agosto de 2010, com efeitos a partir de 

fevereiro de 2010, preservando-se integralmente os efeitos no resultado da disciplina anteriormente vigente.

anexo i

31/12/2009 31/12/2008

 Distribuição e 
comercialização 

 (*) Atividades 
não vinculadas  Total Total

Receitas operacionais  4.028.836  5.785  4.034.621  3.719.874 

Deduções às receitas operacionais  (1.371.913)  (361)  (1.372.274)  (1.207.397)

    

Receitas operacionais líquidas  2.656.923  5.424  2.662.347  2.512.477 

Custo do serviço de energia elétrica  (1.453.591)  -    (1.453.591)  (1.328.595)

Energia comprada para revenda  (1.602.500)  -    (1.602.500)  (1.461.478)

Créditos de PIS e COFINS sobre energia comprada  148.909  -    148.909  132.883 

Custo da operação  (436.714)  (1.264)  (437.978)  (386.632)

Gastos com pessoal  (149.358)  (955)  (150.313)  (131.601)

Gastos com materiais  (24.940)  -    (24.940)  (24.875)

Gastos com serviços de terceiros  (85.284)  (51)  (85.335)  (71.708)

Depreciação e outras amortizações  (126.306)  (6)  (126.312)  (116.981)

Outras despesas operacionais  (55.410)  (252)  (55.662)  (45.516)

Créditos de PIS e COFINS sobre custo da operação  4.584  -    4.584  4.049 

    

Lucro operacional bruto  766.618  4.160  770.778  797.250 

Despesas operacionais  (144.714)  (7.348)  (152.062)  (167.198)

Despesas com vendas  (21.957)  -    (21.957)  (19.532)

Despesas gerais administrativas  (57.592)  -    (57.592)  (63.543)

Amortização do ágio  -    (7.348)  (7.348)  (7.348)

Outras despesas operacionais  (65.165)  -    (65.165)  (76.775)

    

Resultado do serviço  621.904  (3.188)  618.716  630.052 

Resultado financeiro  2.925  -    2.925  (140.232)

    

Resultado operacional  624.829  (3.188)  621.641  489.820 

    

Lucro antes da contribuição social e do imposto de renda  624.829  (3.188)  621.641  489.820 

Imposto de renda  (72.089)  -    (72.089)  (74.867)

Contribuição social  (34.550)  -    (34.550)  (25.754)

Imposto de renda diferido  (75.724)  -    (75.724)  (47.633)

Contribuição social diferida  (21.270)  -    (21.270)  (17.493)

Reversão dos juros sobre capital próprio  67.559  -    67.559  67.714 

    

Lucro líquido do exercício  488.755  (3.188)  485.567  391.787 

(*)  Os valores referem-se a receitas e despesas atípicas relativas a prestação de serviços não vinculados à atividade de distribuição de energia elétrica e amortização de 
ágio resultante de mais–valia (vide Nota 14) referente a incorporação da controladora Terraço Participações Ltda.
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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 2009 e de 2008, e as respectivas 

demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e dos valores adicionados correspondentes aos exercícios 

findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre 

essas demonstrações financeiras.

2.  Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas 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 financeiras tomadas em conjunto.

3.  Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 

patrimonial e financeira da Elektro Eletricidade e Serviços em 31 de dezembro de 2009 e de 2008, 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.

Campinas, 25 de fevereiro de 2010

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU  Maurício Pires de Andrade Resende

Auditores Independentes    Contador 
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