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Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Charles Lenzi

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Marcelo Antonio de Jesus

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/Relações com Investidores
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Possui auditor?
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A remuneração dos auditores independentes relativa aos serviços de auditoria externa prestados no último exercício social
correspondeu a um montante de R$4.692,6 mil.
Não aplicável.
Não aplicável.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Justificativa da substituição

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

19/10/2018

Os auditores independentes prestaram os seguintes serviços listados abaixo, os quais são definidos como (“Serviços de
auditoria externa”): (i) auditoria e emissão de relatório sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes aos
exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017, preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil; (ii) revisão e emissão de relatório sobre as Informações Trimestrais (ITRs) da Companhia para os períodos
findos em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2015, 2016 e 2017; (iii) auditoria das Demonstrações Contábeis
Regulatórias (DCR) referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017, elaboradas de acordo
com o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico (MCSE) aprovado pela ANEEL através da Resolução Normativa nº 605, de
11 de março de 2014; (iv) revisão do Relatório de Controle Patrimonial – RCP referentes aos exercícios sociais findos em 31
de dezembro de 2015, 2016 e 2017, elaborado segundo com a norma da resolução ANEEL 367/2009; (v) auditoria dos
relatórios específicos para fins de consolidação pela controladora indireta The AES Corporation, sediada nos Estados Unidos
da América, preparadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos da América referentes
aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016. Para 2017, a prestação desde serviço de auditoria foi
realizada até a migração para o Novo Mercado (27 de novembro de 2017); (vi) realização durante o exercício social findo em
2017 de procedimentos previamente acordados para revisão do cálculo que demonstra que o somatório dos direitos
emergentes já cedidos em operação vigente acrescido da nova operação referente a 3ª emissão de notas promissórias, 20ª
emissão de debêntures, CCB Safra e FINEM (3º protocolo) não supera o valor do Fluxo de Caixa da Concessão de acordo
com a resolução Normativa ANEEL nº 766/2017; (vii) realização de procedimentos previamente acordados de acordo com a
norma NBC TSC 4400, para atendimento às disposições dos Despachos nº 512, de 10 de fevereiro de 2011, e nº 1.976, de 24
de julho de 2013, da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da ANEEL, referente aos Programas e
Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética realizados pela Companhia em 2015, 2016 e 2017; (viii)
revisão do Formulário de Referência da Companhia preparado de acordo com as diretrizes estabelecidas pela CVM, a fim de
verificar a consistência das informações contábeis e financeiras da Companhia em relação às demonstrações financeiras
referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 2016; e (ix) procedimentos previamente
acordados em conexão com a tentativa de oferta pública com esforços restritos de ações de emissão da Companhia.

Descrição do serviço contratado

Adilvo França Junior

01/04/2015

Período de prestação de serviço

740.975.555-53
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Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, Torre Norte, 6 e 10 andares, Itaim Bibi, São Paulo, SP,
Brasil, CEP 04543-900, Telefone (11) 33220561, Fax (11) 25734910, e-mail:
adilvo.franca@br.ey.com

Endereço

61.366.936/0001-25

CPF/CNPJ

CPF

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

Nome/Razão social

Período de prestação de
serviço

Nacional

Tipo auditor

Nome responsável técnico

471-5

Versão : 18

Código CVM
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Marcos Antonio Quintanilha

01/04/2015 a 18/10/2018
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2.3 - Outras informações relevantes
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164.285.733
11,010000
-5,059470
-5,06

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

Resultado Básico por Ação

Resultado Diluído por Ação

-844.424.000,00

Resultado Líquido

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

538.146.000,00

13.168.492.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

Resultado Bruto

14.270.404.000,00

1.808.432.000,00

Exercício social (31/12/2017)

Ativo Total

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras - Individual

0,13

0,125030

16,100000

167.343.887

20.923.000,00

243.871.000,00

11.659.899.000,00

13.565.197.000,00

2.694.812.000,00

Exercício social (31/12/2016)
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0,60

0,604360

16,970000

167.343.887

101.136.000,00

472.878.000,00

13.667.413.000,00

13.274.827.000,00

2.839.145.000,00

Exercício social (31/12/2015)
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3.2 - Medições não contábeis

(a)

medições não contábeis que a Companhia tenha divulgado no último exercício social

EBITDA e EBITDA Ajustado
O EBITDA, também conhecido como LAJIDA (Lucro Antes dos Juros, Impostos de Renda e
Contribuição Social sobre o Lucro, Depreciação e Amortização) é uma medição não contábil
elaborada pela Companhia, em consonância com a Instrução da CVM n° 527, de 4 de outubro de
2012 (“Instrução CVM 527”), conciliada com suas demonstrações financeiras e consiste no lucro
(prejuízo) líquido, acrescido pelo resultado financeiro líquido, pelas receitas (despesas) de imposto
de renda e contribuição social e por todos os montantes de depreciação e amortização. Como as
receitas e despesas financeiras, depreciação e amortização não são incorporadas ao cálculo do
EBITDA, este se apresenta como um indicador do desempenho econômico operacional obtido pela
Companhia e que, portanto, não é afetado por: (i) flutuações nas taxas de juros, (ii) alterações da
carga tributária do imposto de renda e da contribuição social, bem como (iii) pelos níveis de
depreciação e amortização.
O EBITDA Ajustado, utilizado pela Companhia para efeito de índices financeiros em instrumentos de
dívida e contratos financeiros da Companhia (covenants financeiros), corresponde ao EBITDA
ajustado pela despesa com entidade de previdência privada (Fundo de Pensão - Fundação CESP),
classificada na conta de “custo de operação” e os ajustes dos ativos e passivos regulatórios, conforme
as regras regulatórias determinadas pela ANEEL, desde que não incluídos no resultado operacional
acima.
Após reavaliação de determinados temas e objetivando a melhor apresentação da sua posição
patrimonial e do seu desempenho operacional e financeiro, a administração da Companhia procedeu
a alguns ajustes e reclassificações em suas demonstrações do resultado para o exercício social findo
em 31 de dezembro de 2014, os quais foram apresentados nas demonstrações financeiras de 31 de
dezembro de 2015, conforme orientação do CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e
Retificação de Erro. Ressalta-se que os ajustes dos ativos e passivos regulatórios, conforme as regras
regulatórias determinadas pela ANEEL, não é mais previsto no EBITDA Ajustado utilizado pela
Companhia para efeito de índices financeiros em instrumentos de dívida e contratos financeiros da
Companhia (covenants financeiros).
O EBITDA e o EBITDA Ajustado não são medidas reconhecidas pelas Práticas Contábeis
Adotadas no Brasil, nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial
Reporting Standards (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standard Board (“IASB”) e nem
para fins regulatórios, tampouco devem ser considerados isoladamente, ou como uma alternativas
ao lucro (prejuízo) líquido, como medida operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais,
ou como medidas de liquidez e não devem ser considerados como base para distribuição de
dividendos.
Seguem abaixo os valores do EBITDA e do EBITDA Ajustado para os últimos três exercícios
sociais:
Exercício social encerrado em
31 de dezembro de

Medições não contábeis
2017

2016

2015

EBITDA

1.062,2

734,3

963,6

EBITDA Ajustado

1.454,9

1.090,0

1.278,8

(R$ milhões, exceto %)
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3.2 - Medições não contábeis

Dívida Líquida e Dívida Líquida Ajustada
A Dívida Líquida é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, conciliada com suas
demonstrações financeiras e visa demonstrar a somatória dos saldos de empréstimos e
financiamentos, debêntures e arrendamento financeiro (circulante e não circulante), deduzidos do
saldo de caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo.
A Dívida Líquida Ajustada é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, conciliada com
suas demonstrações financeiras e visa demonstrar a somatória dos saldos de empréstimos e
financiamentos, debêntures e arrendamento financeiro (circulante e não circulante) e obrigações com
entidade de previdência privada, excluindo os efeitos das remunerações atuariais do CPC 33- RI com
entidade de previdência privada, deduzidos do saldo de caixa e equivalentes de caixa e investimentos
de curto prazo.
Seguem abaixo os valores da Dívida Líquida e Dívida Líquida Ajustada em 31 de dezembro de
2017, 2016 e 2015:
Em 31 de dezembro de
Medições não contábeis
2017

2016

2015

Dívida Líquida

2.967,7

2.203,8

3.071,4

Dívida Líquida Ajustada

4.216,0

3.513,1

4.443,3

(R$ milhões)

(Prejuízo) Lucro Líquido e (Prejuízo) Lucro Líquido Ajustado
O (Prejuízo) Lucro Líquido Ajustado é uma medição não contábil elaborada pela Companhia,
conciliada com suas demonstrações financeiras e visa demonstrar o (prejuízo) lucro líquido do
exercício excluindo os efeitos do acordo firmado em 09 de março de 2018 com a Eletrobrás e com
os advogados por ela indicados, visando encerrar a discussão quanto à responsabilidade pelo
pagamento do saldo de encargos financeiros referentes ao empréstimo ECF1046/86. Com base nos termos do acordo, a Companhia irá desembolsar o valor de R$ 1.500,0
milhões, definido pelas partes no âmbito do processo de mediação, da seguinte forma: (a) R$1.400,0
milhões em favor da Eletrobrás; e (b) R$100,0 milhões em favor dos advogados indicados pela
Eletrobras. Para maiores informações sobre o acordo com a Eletrobrás, vide item 4.3 deste
Formulário de Referência.
Seguem abaixo os valores de (Prejuízo) Lucro Líquido e (Prejuízo) Lucro Líquido Ajustado nos
exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
Medições não contábeis
2017

2016

2015

(844,4)

20,9

101,1

20,9

101,1

(R$ milhões)
(Prejuízo) Lucro Líquido
(Prejuízo)
Ajustado

Lucro

Líquido

157,1

PÁGINA: 11 de 509

Formulário de Referência - 2018 - ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.

Versão : 18

3.2 - Medições não contábeis

(b)
conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações
financeiras auditadas
EBITDA e EBITDA Ajustado
Seguem abaixo as reconciliações do lucro (prejuízo) líquido para o EBITDA e para o EBITDA
Ajustado da Companhia para os últimos três exercícios sociais:

Reconciliação do lucro (prejuízo) líquido para
o EBITDA e EBITDA Ajustado

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2017

2016

2015

(=) Lucro (prejuízo) líquido do exercício

(844,4)

20,9

101,1

(+) Resultado financeiro

1.802,4

228,5

313,9

(+/-) Tributos sobre o lucro

(419,8)

(5,5)

57,8

524,1

490,4

490,7

EBITDA

1.062,2

734,3

963,6

(+) Entidade de Previdência Privada

392,7

355,7

315,3

1.454,9

1.090,0

1.278,8

(R$ milhões)

(+) Depreciação e amortização

(=) EBITDA Ajustado
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3.2 - Medições não contábeis

Dívida Líquida e Dívida Líquida Ajustada
Seguem abaixo as reconciliações dos saldos de dívida bruta, dívida líquida e dívida líquida
ajustada registrados pela Companhia em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015:
Em
31 de dezembro de

Reconciliação dos saldos de
Dívida Líquida e Divida Líquida
Ajustada

2017

2016

2015

Total de Caixa e equivalentes de
caixa e Investimentos de curto
prazo

(601,3)

(1.067,6)

(531,2)

Caixa e equivalentes de caixa

(309,3)

(198,8)

(146,6)

Investimentos de curto prazo

(292,0)

(868,9)

(384,6)

Dívida Bruta

3.569,0

3.271,4

3.602,5

934,2

788,8

513,2

2.551,4

2.405,8

3.046,1

83,5

76,7

43,2

2.967,7

2.203,8

3.071,4

3.707,1

3.777,3

2.605,0

Remensurações atuariais¹

(2.458,9)

(2.468,0)

(1.233,1)

Dívida Líquida Ajustada

4.216,0

3.513,1

4.443,3

(R$ milhões)

Empréstimos e financiamentos
(circulante e não circulante)

Debêntures
circulante)

(circulante

e

não

Arrendamento
financeiro
(circulante e não circulante)
Dívida Líquida
Obrigações com entidade
previdência privada

de

(¹)
Refere-se às remensurações atuariais (ganhos e perdas atuariais acumulados em outros resultados abrangentes) do CPC 33-R1
com entidade de previdência privada.

(Prejuízo) Lucro Líquido e (Prejuízo) Lucro Líquido Ajustado
Seguem abaixo as reconciliações do (Prejuízo) Lucro Líquido do exercício e do (Prejuízo) Lucro
Líquido do exercício ajustado da Companhia para os últimos três exercícios sociais:
Reconciliação do (prejuízo) lucro líquido para o
lucro líquido ajustado

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2017

2016

2015

(844,4)

20,9

101,1

-

-

-

-

-

-

(R$ milhões)
(=) (Prejuízo) Lucro líquido do exercício
(+) Impacto do acordo com a Eletrobrás em
Serviços de Terceiros

9,2

(+) Impacto do acordo com a Eletrobrás em
Despesas Financeiras

1.508,3

(+) Impacto do acordo com a Eletrobrás sobre
Tributos

(515,9)

Total de impacto do acordo com a Eletrobrás

1.001,5

-

-

157,1

20,9

101,1

(=) (Prejuízo)
exercício

Lucro

líquido

ajustado

do
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3.2 - Medições não contábeis

(c) explicar o motivo pelo qual a Companhia entende que tal medição é mais apropriada para
a correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações
EBITDA e EBITDA Ajustado
O EBITDA e o EBITDA Ajustado são utilizados como medidas de desempenho pela administração
da Companhia, por serem medidas práticas que melhor refletem a geração de caixa advinda
dos resultados operacionais da Companhia. O EBITDA e o EBITDA Ajustado são
informações adicionais às demonstrações financeiras e não devem ser utilizados em substituição
aos resultados auditados. O EBITDA e o EBITDA Ajustado não são medidas reconhecidas
pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, nem pelo IFRS, emitidas pelo IASB. Não possuem
um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes
fornecidos por outras companhias.
Dívida Líquida e Dívida Líquida Ajustada
A Dívida Líquida e a Dívida Líquida Ajustada não são medidas de desempenho financeiro, liquidez
ou endividamento reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nem pelo IFRS,
emitidas pelo IASB e não possui significado padrão. Outras empresas podem calcular a Dívida Líquida
e Dívida Líquida Ajustada de maneira diferente ao calculado pela Companhia.
A Companhia entende que a medição da Dívida Líquida e Dívida Líquida Ajustada é útil na avaliação
do grau de endividamento em relação à sua posição de caixa. Adicionalmente, nas escrituras de
debêntures de emissão da Companhia e nos contratos financeiros, a Companhia está sujeita à
observância de determinados índices financeiros (covenants financeiros) que utilizam a Dívida
Líquida Ajustada como parâmetro na forma definida nos respectivos instrumentos de dívida. Para
maiores informações sobre os contratos financeiros celebrados pela Companhia e outros
instrumentos de dívida, bem como os índices financeiros (covenants financeiros) a que a
Companhia está sujeita, vide item 10.1(f) deste Formulário de Referência.
(Prejuízo) Lucro Líquido e (Prejuízo) Lucro Líquido Ajustado
O (Prejuízo) Lucro Líquido Ajustado é uma informação adicional às demonstrações financeiras e
não deve ser utilizado em substituição aos resultados auditados. O (Prejuízo) Lucro Líquido Ajustado
não é uma medida de desempenho financeiro reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no
Brasil, nem pelo IFRS, emitidas pelo IASB e não possui significado padrão. Outras empresas podem
calcular o (Prejuízo) Lucro Líquido Ajustado de maneira diferente ao calculado pela Companhia.
A Companhia entende que a medição do (Prejuízo) Lucro Líquido Ajustado excluindo-se o acordo
com a Eletrobrás, na qualidade de efeito pontual para as demonstrações financeiras encerradas
em 31 de dezembro de 2017, ou seja, não recorrente, é útil na avaliação comparativa em relação
ao (Prejuízo) Lucro Líquido Ajustado obtido em outros exercícios. Para maiores informações sobre
o acordo com a Eletrobrás, vide item 4.3 deste Formulário de Referência.
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras
Eventos subsequentes às demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017, aprovada pelo Conselho de Administração em 09 de março de
2018.
As captações de dívidas relacionadas abaixo foram realizadas após a data de encerramento do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e a data de emissão das demonstrações
financeiras (valor do ingresso em R$ milhões):
Descrição
23ª emissão

Valor do
ingresso
R$ 3.000,0

Data de
emissão
13/09/2018

Taxa
contratual
a.a
1ª série:
108,25% CDI
2ª série:
111% CDI
3ª série:
CDI + 1,45%

22ª Emissão

R$300,0

08/01/2018

FINEM
–
Subcrédito A
(3º protocolo)

R$ 52,0

09/01/2018

FINEM –
Subcrédito B e
C (3º
protocolo)

R$46,6

CDI+2,0% até
julho de 2018
CDI+2,30% a
partir de
agosto de
2018
SELIC+4,69%

TJLP+4,43%

Amortização e
pagamentos
de juros
1ª série:
amortização no
vencimento,
juros
semestrais
2ª serie:
amortização no
4º e 5º ano,
juros
semestrais
3ª série:
amortização no
5º, 6º e 7º
anos, juros
semestrais
Mensal a partir
de agosto de
2018, conforme
fluxo de
pagamentos
Mensal a partir
de abril de
2018, conforme
fluxo de
pagamentos

Vencimento

Finalidade

Garantias

1ª série:
setembro
de 2021
2ª série:
setembro
de 2023
3ª série:
setembro
de 2025

Atividades de
refinanciamen
to do passivo,
dentro dos
seus negócios
de gestão
ordinária

Fidejussória
Enel Brasil

Janeiro de
2019

Investimentos,
reforço de
capital de giro
(empréstimoponte para
Finem)
Implementação
do programa de
investimento,
destinado a
expansão e
melhorias no
sistema de
distribuição de
energia elétrica

Recebíveis

Março de 2022

Recebíveis
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3.4 - Política de destinação dos resultados



([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH

D UHJUDV VREUH
UHWHQomR
GH
OXFURV

&DEH j DVVHPEOHLD JHUDO GD
&RPSDQKLD GHOLEHUDU VREUH
UHWHQomR GH OXFURV QRV WHUPRV
GD OHJLVODomR DSOLFiYHO H GR
HVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLD

&DEH j DVVHPEOHLD JHUDO GD
&RPSDQKLD GHOLEHUDU VREUH
UHWHQomR GH OXFURV QRV WHUPRV
GD OHJLVODomR DSOLFiYHO H GR
HVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLD

&DEH j DVVHPEOHLD JHUDO GD
&RPSDQKLD GHOLEHUDU VREUH
UHWHQomR GH OXFURV QRV WHUPRV
GD OHJLVODomR DSOLFiYHO H GR
HVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLD

(P  GH GH]HPEUR GH 
DOpP GDV SUHYLV}HV GH UHWHQomR
GH OXFURV FRQWLGDV QD /HL Q
 R HVWDWXWR VRFLDO GD
&RPSDQKLD
SUHYr
D
SRVVLELOLGDGH GH GHVWLQDomR GH
DWp  GR OXFUR OtTXLGR
DMXVWDGRDXPDUHVHUYDHVSHFLDO
SDUDUHIRUoRGHFDSLWDOGHJLURH
ILQDQFLDPHQWR GD PDQXWHQomR
H[SDQVmR H GR GHVHQYROYLPHQWR
GDV DWLYLGDGHV TXH FRPS}HP R
REMHWR VRFLDO GD &RPSDQKLD
FXMR VDOGR HP FRQMXQWR FRP DV
GHPDLV UHVHUYDV GH OXFURV
H[FHWRDVSDUDFRQWLQJrQFLDVGH
LQFHQWLYRV ILVFDLV H OXFURV D
UHDOL]DU QmR SRGHUi XOWUDSDVVDU
RFDSLWDOVRFLDO

(P  GH GH]HPEUR GH 
DOpP GDV SUHYLV}HV GH UHWHQomR
GH OXFURV FRQWLGDV QD /HL Q
 R HVWDWXWR VRFLDO GD
&RPSDQKLD
SUHYr
D
SRVVLELOLGDGH GH GHVWLQDomR GH
DWp  GR OXFUR OtTXLGR
DMXVWDGRDXPDUHVHUYDHVSHFLDO
SDUDUHIRUoRGHFDSLWDOGHJLURH
ILQDQFLDPHQWR GD PDQXWHQomR
H[SDQVmR H GR GHVHQYROYLPHQWR
GDV DWLYLGDGHV TXH FRPS}HP R
REMHWR VRFLDO GD &RPSDQKLD
FXMR VDOGR HP FRQMXQWR FRP DV
GHPDLV UHVHUYDV GH OXFURV
H[FHWRDVSDUDFRQWLQJrQFLDVGH
LQFHQWLYRV ILVFDLV H OXFURV D
UHDOL]DU QmR SRGHUi XOWUDSDVVDU
RFDSLWDOVRFLDO

(P  GH GH]HPEUR GH 
DOpP GDV SUHYLV}HV GH UHWHQomR
GH OXFURV FRQWLGDV QD /HL Q
 R HVWDWXWR VRFLDO GD
&RPSDQKLD
SUHYr
D
SRVVLELOLGDGH GH GHVWLQDomR GH
DWp  GR OXFUR OtTXLGR
DMXVWDGRDXPDUHVHUYDHVSHFLDO
SDUDUHIRUoRGHFDSLWDOGHJLURH
ILQDQFLDPHQWR GD PDQXWHQomR
H[SDQVmR H GR GHVHQYROYLPHQWR
GDV DWLYLGDGHV TXH FRPS}HP R
REMHWR VRFLDO GD &RPSDQKLD
FXMR VDOGR HP FRQMXQWR FRP DV
GHPDLV UHVHUYDV GH OXFURV
H[FHWRDVSDUDFRQWLQJrQFLDVGH
LQFHQWLYRV ILVFDLV H OXFURV D
UHDOL]DU QmR SRGHUi XOWUDSDVVDU
RFDSLWDOVRFLDO

D YDORUHV GDV
UHWHQo}HV
GH
OXFURV

1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR
HP  GH GH]HPEUR GH  D
&RPSDQKLD
QmR
UHDOL]RX
UHWHQo}HV HP VHX OXFUR OtTXLGR
HP IXQomR GD DSXUDomR GR
SUHMXt]R OtTXLGR QR UHIHULGR
H[HUFtFLRVRFLDO

1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR
HP  GH GH]HPEUR GH  D
&RPSDQKLD UHDOL]RX UHWHQo}HV
HPVHXOXFUROtTXLGRQRYDORUGH
5 PLOK}HV RV TXDLV IRUDP
GHVWLQDGRV j UHVHUYD HVWDWXWiULD
GH TXH WUDWD R DUWLJR 
SDUiJUDIR WHUFHLUR GR HVWDWXWR
VRFLDOGD&RPSDQKLD

1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR
HP  GH GH]HPEUR GH  D
&RPSDQKLD UHDOL]RX UHWHQo}HV
HPVHXOXFUROtTXLGRQRYDORUGH
5PLOK}HVRVTXDLVIRUDP
GHVWLQDGRV j UHVHUYD HVWDWXWiULD
GH TXH WUDWD R DUWLJR 
SDUiJUDIR WHUFHLUR GR HVWDWXWR
VRFLDOGD&RPSDQKLD

D SHUFHQWXDLV
HP UHODomR DRV
OXFURV
WRWDLV
GHFODUDGRV







E UHJUDV VREUH
DGLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRV

(P  GH GH]HPEUR GH  R
HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD
SUHYLD TXH L  SHOR PHQRV 
GR OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR
DMXVWDGR QRV WHUPRV GR DUWLJR
 GD /HL Q  IRVVH
DQXDOPHQWH GLVWULEXtGR DRV
DFLRQLVWDV D WtWXOR GH GLYLGHQGR
REULJDWyULR H LL  RV DFLRQLVWDV
WLWXODUHV GH Do}HV SUHIHUHQFLDLV
GD &RPSDQKLD WLQKDP GLUHLWR D
GLYLGHQGRV  PDLRUHV GR TXH
RV DWULEXtGRV DRV DFLRQLVWDV
GHWHQWRUHV GH Do}HV RUGLQiULDV
GD&RPSDQKLD

(P  GH GH]HPEUR GH  R
HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD
SUHYLD TXH L  SHOR PHQRV 
GR OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR
DMXVWDGR QRV WHUPRV GR DUWLJR
 GD /HL Q  IRVVH
DQXDOPHQWH GLVWULEXtGR DRV
DFLRQLVWDV D WtWXOR GH GLYLGHQGR
REULJDWyULR H LL  RV DFLRQLVWDV
WLWXODUHV GH Do}HV SUHIHUHQFLDLV
GD &RPSDQKLD WLQKDP GLUHLWR D
GLYLGHQGRV  PDLRUHV GR TXH
RV DWULEXtGRV DRV DFLRQLVWDV
GHWHQWRUHV GH Do}HV RUGLQiULDV
GD&RPSDQKLD

(P  GH GH]HPEUR GH  R
HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD
SUHYLD TXH L  SHOR PHQRV 
GR OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR
DMXVWDGR QRV WHUPRV GR DUWLJR
 GD /HL Q  IRVVH
DQXDOPHQWH GLVWULEXtGR DRV
DFLRQLVWDV D WtWXOR GH GLYLGHQGR
REULJDWyULR H LL  RV DFLRQLVWDV
WLWXODUHV GH Do}HV SUHIHUHQFLDLV
GD &RPSDQKLD WLQKDP GLUHLWR D
GLYLGHQGRV  PDLRUHV GR TXH
RV DWULEXtGRV DRV DFLRQLVWDV
GHWHQWRUHV GH Do}HV RUGLQiULDV
GD&RPSDQKLD

F SHULRGLFLGDGH
GDV
GLVWULEXLo}HV GH

(P  GH GH]HPEUR GH  D
SROtWLFD GH GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV
GD
&RPSDQKLD

(P  GH GH]HPEUR GH  D
SROtWLFD GH GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV
GD
&RPSDQKLD

(P  GH GH]HPEUR GH  D
SROtWLFD GH GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV
GD
&RPSDQKLD
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3.4 - Política de destinação dos resultados



([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH

GLYLGHQGRV

JDUDQWLD DRV DFLRQLVWDV D
GLVWULEXLomRDQXDOGHGLYLGHQGRV
1RHQWDQWRQRVWHUPRVGRDUWLJR
LQFLVR YLL GRHVWDWXWRVRFLDO
GD &RPSDQKLD D &RPSDQKLD
SRGHULD D VHX FULWpULR GLVWULEXLU
GLYLGHQGRV LQWHUFDODUHV HRX
LQWHUPHGLiULRV LQFOXVLYH D WtWXOR
GH DQWHFLSDomR SDUFLDO RX WRWDO
GRGLYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULR
j FRQWD D  GH OXFURV DSXUDGRV
HP
EDODQoRV
VHPHVWUDLV
WULPHVWUDLV RX HP SHUtRGRV
PHQRUHV GH WHPSR RX E  GH
OXFURV DFXPXODGRV RX UHVHUYDV
GH OXFURV H[LVWHQWHV QR ~OWLPR
EDODQoR DQXDO VHPHVWUDO RX
WULPHVWUDO

JDUDQWLD DRV DFLRQLVWDV D
GLVWULEXLomRDQXDOGHGLYLGHQGRV
1RHQWDQWRQRVWHUPRVGRDUWLJR
LQFLVR YLL GRHVWDWXWRVRFLDO
GD &RPSDQKLD D &RPSDQKLD
SRGHULD D VHX FULWpULR GLVWULEXLU
GLYLGHQGRV LQWHUFDODUHV HRX
LQWHUPHGLiULRV LQFOXVLYH D WtWXOR
GH DQWHFLSDomR SDUFLDO RX WRWDO
GRGLYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULR
j FRQWD D  GH OXFURV DSXUDGRV
HP
EDODQoRV
VHPHVWUDLV
WULPHVWUDLV RX HP SHUtRGRV
PHQRUHV GH WHPSR RX E  GH
OXFURV DFXPXODGRV RX UHVHUYDV
GH OXFURV H[LVWHQWHV QR ~OWLPR
EDODQoR DQXDO VHPHVWUDO RX
WULPHVWUDO

JDUDQWLD DRV DFLRQLVWDV D
GLVWULEXLomRDQXDOGHGLYLGHQGRV
1RHQWDQWRQRVWHUPRVGRDUWLJR
LQFLVR YLL GRHVWDWXWRVRFLDO
GD &RPSDQKLD D &RPSDQKLD
SRGHULD D VHX FULWpULR GLVWULEXLU
GLYLGHQGRV LQWHUFDODUHV HRX
LQWHUPHGLiULRV LQFOXVLYH D WtWXOR
GH DQWHFLSDomR SDUFLDO RX WRWDO
GRGLYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULR
j FRQWD D  GH OXFURV DSXUDGRV
HP
EDODQoRV
VHPHVWUDLV
WULPHVWUDLV RX HP SHUtRGRV
PHQRUHV GH WHPSR RX E  GH
OXFURV DFXPXODGRV RX UHVHUYDV
GH OXFURV H[LVWHQWHV QR ~OWLPR
EDODQoR DQXDO VHPHVWUDO RX
WULPHVWUDO

G UHVWULo}HV j
GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV

'HDFRUGRFRPDVGHErQWXUHVH
DV FpGXODV GH FUpGLWR EDQFiULR
³&&%V´  HPLWLGDV HP IDYRU GR
%UDGHVFR 6$ D &RPSDQKLD
QmR SRGHUi HIHWXDU GHFODUDomR
GH GLYLGHQGRV DFLPD GR PtQLPR
REULJDWyULR VHPSUH TXH HVWLYHU
HP
GHVFXPSULPHQWR
FRP
TXDOTXHU REULJDomR SHFXQLiULD
SUHYLVWD QD HVFULWXUD GH
HPLVVmR QR FRQWUDWR GH
GLVWULEXLomR HRX QRV GHPDLV
GRFXPHQWRV GD RIHUWD 3DUD
PDLVLQIRUPDo}HVDUHVSHLWRGDV
UHIHULGDVHPLVV}HVYLGHRVLWHQV
 I  H  GHVWH )RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD

'HDFRUGRFRPDVGHErQWXUHVH
DV FpGXODV GH FUpGLWR EDQFiULR
³&&%V´  HPLWLGDV HP IDYRU GR
%UDGHVFR 6$ D &RPSDQKLD
QmR SRGHUi HIHWXDU GHFODUDomR
GH GLYLGHQGRV DFLPD GR PtQLPR
REULJDWyULR VHPSUH TXH HVWLYHU
HP
GHVFXPSULPHQWR
FRP
TXDOTXHU REULJDomR SHFXQLiULD
SUHYLVWD QD HVFULWXUD GH
HPLVVmR QR FRQWUDWR GH
GLVWULEXLomR HRX QRV GHPDLV
GRFXPHQWRV GD RIHUWD 3DUD
PDLVLQIRUPDo}HVDUHVSHLWRGDV
UHIHULGDVHPLVV}HVYLGHRVLWHQV
 I  H  GHVWH )RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD

'HDFRUGRFRPDVGHErQWXUHVH
DV FpGXODV GH FUpGLWR EDQFiULR
³&&%V´  HPLWLGDV HP IDYRU GR
%UDGHVFR 6$ D &RPSDQKLD
QmR SRGHUi HIHWXDU GHFODUDomR
GH GLYLGHQGRV DFLPD GR PtQLPR
REULJDWyULR VHPSUH TXH HVWLYHU
HP
GHVFXPSULPHQWR
FRP
TXDOTXHU REULJDomR SHFXQLiULD
SUHYLVWD QD HVFULWXUD GH
HPLVVmR QR FRQWUDWR GH
GLVWULEXLomR HRX QRV GHPDLV
GRFXPHQWRV GD RIHUWD 3DUD
PDLVLQIRUPDo}HVDUHVSHLWRGDV
UHIHULGDVHPLVV}HVYLGHRVLWHQV
 I  H  GHVWH )RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD

H VH R HPLVVRU
SRVVXL
XPD
SROtWLFD
IRUPDOPHQWH
DSURYDGD
LQIRUPDQGR
yUJmR
UHVSRQViYHO
SHOD DSURYDomR
GDWD
GD
DSURYDomR
H
FDVR R HPLVVRU
GLYXOJXH
D
SROtWLFD ORFDLV
QDUHGHPXQGLDO
GH
FRPSXWDGRUHV
RQGH
R
GRFXPHQWR
SRGH
VHU
FRQVXOWDGR

$ &RPSDQKLD QmR SRVVXL XPD
SROtWLFD GH GHVWLQDomR GH
UHVXOWDGRV
IRUPDOPHQWH
DSURYDGD QR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR
GH

$ &RPSDQKLD QmR SRVVXtD XPD
SROtWLFD GH GHVWLQDomR GH
UHVXOWDGRV
IRUPDOPHQWH
DSURYDGD QR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR
GH

$ &RPSDQKLD QmR SRVVXtD XPD
SROtWLFD GH GHVWLQDomR GH
UHVXOWDGRV
IRUPDOPHQWH
DSURYDGD QR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR
GH
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0,00
0,00

Preferencial

Ordinária

Dividendo Obrigatório

Lucro líquido retido
Pagamento dividendo

0,00

Lucro líquido retido

Data da aprovação da retenção

0,00

Dividendo distribuído total

0,000000

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

0,00
0,000000

Montante

Exercício social 31/12/2017

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

Lucro líquido ajustado

(Reais)

3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido

7.027.100,92

15.459.621,89
19/12/2017

19/12/2017

Pagamento dividendo

20/04/2017

72.179.000,00

22.486.722,81

0,776418

25,000000

89.947.000,00

Exercício social 31/12/2016

Montante
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15.799.167,14

26.285.677,59

Montante

20/12/2016

20/12/2016

Pagamento dividendo

28/04/2016

134.947.000,00

42.084.844,73

3,562199

25,000000

168.340.000,00

Exercício social 31/12/2015
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas

$ &RPSDQKLD QRV ~OWLPRV WUrV H[HUFtFLRV VRFLDLV QmR GHFODURX GLYLGHQGRV HP FRQWUDSDUWLGD jV
FRQWDVGHOXFURVUHWLGRVRXUHVHUYDVGHOXFURVFRQVWLWXtGDVHPH[HUFtFLRVVRFLDLVDQWHULRUHV
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Outros índices

0,00

Índice de Endividamento
Outros índices

12.461.972.000,00

31/12/2017

Tipo de índice

0,00

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante

Exercício Social

3.7 - Nível de endividamento
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2,90000000

3,27000000

6,89103710
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Dívida Líquida Ajustada/EBITDA Ajustado: Covenant
previsto em contrato com os credores e acompanhado pelo
mercado. Considera a Dívida Líquida Ajustada e o EBITDA
Ajustado, pelas despesas com o plano de previdência
privada (Fundação CESP) dos últimos doze meses. A
Companhia entende que o índice melhor reflete o seu nível
de alavancagem, pois representa de forma mais apropriada
a sua geração de caixa operacional frente ao
endividamento. Para mais informações sobre a
reconciliação da Dívida Líquida Ajustada e EBITDA
Ajustado, vide item 3.2 deste Formulário de Referência.

EBITDA Ajustado/Despesas Financeiras: Covenant previsto
em contrato com os credores e acompanhado pelo
mercado. Considera Despesas Financeiras relacionadas
ao montante de dívida a pagar e EBITDA Ajustado, pelas
despesas com o plano de previdência privada (Fundação
CESP) dos últimos doze meses. A Companhia entende que
o índice melhor reflete o seu nível de alavancagem pois
representa de forma mais apropriada a sua geração de
caixa operacional frente ao endividamento. Para mais
informações sobre a reconciliação do EBITDA Ajustado,
vide item 3.2 deste Formulário de Referência.

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

Versão : 18

Garantia Real

Garantia Real

Garantia Real

Quirografárias

Quirografárias

Quirografárias

Empréstimo

Títulos de dívida

Financiamento

Financiamento

Empréstimo

Títulos de dívida

Outras garantias ou
privilégios

1.026.443.000,00

373.138.000,00

154.479.000,00

46.503.000,00

290.735.000,00

161.588.000,00

0,00

Inferior a um ano

2.331.186.000,00

1.000.567.000,00

122.420.000,00

82.728.000,00

275.848.000,00

849.623.000,00

0,00

210.144.000,00

90.199.000,00

0,00

40.680.000,00

3.005.000,00

76.260.000,00

0,00

Um a três anos Três a cinco anos

1.240.000,00

0,00

0,00

1.240.000,00

0,00

0,00

0,00

Superior a cinco anos

3.569.013.000,00

1.463.904.000,00

276.899.000,00

171.151.000,00

569.588.000,00

1.087.471.000,00

0,00

Total

Versão : 18
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Os valores previstos na tabela acima não consideram a primeira parcela e seguintes referentes ao acordo celebrado com a Eletrobrás. Para maiores informações sobre o impacto relacionado ao acordo celebrado com
a Eletrobrás, vide item 3.2 deste Formulário de Referência.

De modo a facilitar a compreensão, seguem os critérios utilizados para segregação das dívidas elencadas acima (i) títulos de dívida com garantia real: 18ª e 20ª emissão de debêntures da Companhia; e (ii)
financiamentos com garantia real: 3ª Nota Promissória e FINEM.

As informações acima referem-se às informações contábeis da Companhia. O total demonstrado na tabela acima considera o saldo de empréstimos e financiamentos, debêntures e arrendamento financeiro (circulante
e não circulante).

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Exercício social (31/12/2017)

3.8 - Obrigações
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Formulário de Referência - 2018 - ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.

Versão : 18

3.9 - Outras informações relevantes

,QIRUPDo}HVDGLFLRQDLVDRLWHP
(PGHPDUoRGHD&RPSDQKLDFHOHEURXFRQWUDWRGHILQDQFLDPHQWRPHGLDQWHUHSDVVHGH
UHFXUVRVFRPR%DQFR6DIUD6$QRPRQWDQWHWRWDOGH5PLOK}HVGLYLGLGRHPVXEFUpGLWRV
QRVVHJXLQWHVYDORUHV L 6XEFUpGLWR³$´QRYDORUGH5PLOK}HV LL 6XEFUpGLWR³%´QRYDORUGH
5 PLOK}HV H LLL  6XEFUpGLWR ³&´ QR YDORU GH 5 PLOK}HV 6REUH R 6XEFUpGLWR ³$´ LQFLGH
WD[D6(/,&FDSLWDOL]DGDGHXPVSUHDGGHDRDQRHVREUHRV6XEFUpGLWRV³%´H³&´LQFLGH
7-/3 FDSLWDOL]DGD GH XP VSUHDG GH  DR DQR$PRUWL]DomR H SDJDPHQWR GH MXURV WULPHVWUDO
DWpVHWHPEURGHHPHQVDODSDUWLUGHRXWXEURGH2YHQFLPHQWRRFRUUHUiHPVHWHPEUR
GH
2V UHFXUVRV OtTXLGRV REWLGRV SHOD &RPSDQKLD SRU PHLR GR ),1(0 VHUmR GHVWLQDGRV j
LPSOHPHQWDomR GR SURJUDPD GH LQYHVWLPHQWR GHVWLQDGR D H[SDQVmR H PHOKRULDV QR VLVWHPD GH
GLVWULEXLomRGHHQHUJLDHOpWULFD
2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVUHODWLYDVDRLWHP
1RV FRQWUDWRV GH GtYLGDV GD &RPSDQKLD H[LVWHP FOiXVXODV GH LQDGLPSOHPHQWR FUX]DGR TXH VmR
FRQGLo}HVSDGU}HVHPLQVWUXPHQWRVGHILQDQFLDPHQWRHPJHUDOFXMRGHVFXPSULPHQWRSHORGHYHGRU
SRGHUHVXOWDUQDGHFODUDomRGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRGRVDOGRHPDEHUWRGHGHWHUPLQDGDGtYLGD
TXH SRU VXD YH] SRGHUi FRQVWLWXLU KLSyWHVH GH YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR GH RXWUDV GtYLGDV
$WXDOPHQWH D &RPSDQKLD p GHYHGRUD HP HPLVV}HV GH GHErQWXUHV VLPSOHV H QRWDV SURPLVVyULDV
FXMRV LQVWUXPHQWRV FRQWHPSODP KLSyWHVHV GH YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR DXWRPiWLFR GD UHVSHFWLYD
GtYLGDHPFDVRGHGHFODUDomRGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRGHRXWUDVGtYLGDV$&RPSDQKLDQmRWHP
FRPRJDUDQWLUTXHQmRLUiFRQWUDLURXWUDVGtYLGDVFXMRVLQVWUXPHQWRVFRQWUDWRVSUHYHMDPFOiXVXODGH
LQDGLPSOHPHQWR FUX]DGR EHP FRP QmR SRGH JDUDQWLU TXH DV GtYLGDV FRUUHVSRQGHQWHV QmR
YHQFHUmR DQWHFLSDGDPHQWH 1D KLSyWHVH GH YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR GDV GtYLGDV RVVHXVDWLYRV H
IOX[RGHFDL[DSRGHUmRVHULQVXILFLHQWHVSDUDTXLWDURVDOGRGHYHGRU
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

Os potenciais compradores dos nossos títulos e valores mobiliários devem considerar de forma
cuidadosa os riscos específicos relacionados à Companhia e aos nossos títulos e valores
mobiliários. Devem ser consideradas, à luz das circunstâncias financeiras e dos objetivos do
investimento, todas as informações constantes neste Formulário de Referência, nos prospectos de
ofertas públicas de títulos e valores mobiliários e, em particular, os fatores de risco abaixo
relacionados.
Os potenciais investidores devem observar, ainda, que os riscos abaixo relacionados não são os
únicos riscos aos quais estamos sujeitos. Há outros fatores de risco adicionais que atualmente
consideramos improváveis ou dos quais atualmente não temos conhecimento, que, todavia, podem
acarretar efeitos similares aos dos riscos abaixo relacionados.
Para fins deste item 4.1, a indicação de que um risco pode ter ou terá um “efeito adverso para nós”
ou expressões similares significam que esse risco pode ter ou terá um efeito adverso na nossa
participação no mercado, na nossa reputação, nos nossos negócios, na nossa situação financeira,
no resultado das nossas operações, nas nossas margens, no nosso fluxo de caixa e/ou no preço
de mercado dos nossos títulos e valores mobiliários. Os riscos adicionais que, na data deste
Formulário de Referência, consideramos irrelevantes ou que não são do nosso conhecimento
também podem ter um efeito adverso para nós.
(a)

à Companhia

Poderemos ser afetados negativamente por decisões desfavoráveis em processos judiciais
ou administrativos em andamento, especialmente nos processos judiciais com a Eletrobrás
e sobre cabos elétricos.
Em 31 de dezembro de 2017, éramos réus em aproximadamente 13.840 processos judiciais e
administrativos, incluindo processos relacionados a aumentos de taxas, responsabilidade civil,
responsabilidade fiscal, obrigações trabalhistas e previdenciárias e questões ambientais e
regulatórias. Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de provisão para processos judiciais e outros
(circulante e não circulante) era de R$2.028,8 milhões.
As provisões são estabelecidas somente para montantes relativos a processos que acreditamos
que envolvem uma chance de perda provável e não para processos que acreditamos envolvem
uma chance de perda possível ou remota. Não podemos garantir que as provisões sejam
suficientes para cobrir eventuais perdas. Além disso, existem processos para os quais não
podemos estimar custos e não foram provisionados montantes para perdas. Os efeitos de uma
decisão desfavorável podem ter um impacto negativo no nosso negócio e em nossa situação
financeira.
Somos parte em processo cível envolvendo a Centrais Elétricas Brasileiras S.A., ou Eletrobrás, e
a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica de São Paulo S.A., ou CTEEP, nos quais a
Eletrobrás exigiu o pagamento por nós e pela CTEEP de aproximadamente R$2,0 bilhões, em 31
de dezembro de 2017, por correção monetária não paga supostamente devida como resultado do
Contrato de Financiamento ECF 1046/86. De acordo com esse contrato, a Eletrobrás concedeu um
empréstimo à Eletropaulo Eletricidade de São Paulo S.A., a antiga estatal cuja cisão resultou na
criação da Companhia e de três outras companhias, uma delas posteriormente incorporada pela
CTEEP.
Além disso, somos parte em um processo judicial contra a ANEEL sobre determinadas decisões
administrativas segundo as quais a ANEEL determinou que deveríamos reembolsar o valor total
de R$769,6 milhões, em 31 de dezembro de 2017, a nossos consumidores e decidiu de forma
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desfavorável a nossa solicitação de considerar no reajuste tarifário anual certos ativos não incluídos
na base da compensação regulatória de 2003. O reembolso é resultado da anulação dos efeitos
da incorporação de valores de amortização e de depreciação relacionados a ativos possivelmente
inexistentes (cabos elétricos). Uma decisão desfavorável nesse processo poderá ter um impacto
negativo relevante em nossos resultados operacionais e nossa situação financeira.
Além disso, não podemos assegurar que as provisões que estabelecemos para estas contingências
e outras contingências serão suficientes para cobrir todos os pagamentos de danos, custos e
despesas com relação a decisões desfavoráveis. Calculamos essas provisões com base na
probabilidade de perda informada por nossos assessores jurídicos externos e internos e em nossas
melhores estimativas a respeito de nossa exposição financeira em cada caso. Não podemos
assegurar que uma decisão negativa com relação a quaisquer processos judiciais ou
administrativos atuais ou futuros não poderá resultar em um impacto negativo relevante em nossos
resultados operacionais, nossa situação financeira ou reputação.
Até novembro de 2017, erámos parte de um grupo econômico no qual haviam outras empresas
localizadas no Brasil como AES Tietê Energia S.A. (companhia listada com atividades no segmento
de geração simples), AES Uruguaiana Ltda. (companhia localizada na região sul do Brasil com
atividades no segmento de geração de energia térmica), AES Ergos Ltda. (companhia de serviços),
AES Elpa S.A. e Brasiliana Participações S.A. De acordo com a legislação brasileira, as empresas
que fazem parte do mesmo grupo econômico poderão ser responsabilizadas conjunta e
solidariamente por questões previdenciárias, trabalhistas, ambientais e outras questões legais. No
curso de suas atividades, as empresas operacionais do grupo econômico ao qual pertencíamos
podem ser parte de processos judiciais de natureza previdenciária, trabalhista e ambiental, entre
outras, e poderemos ser responsabilizados conjunta e solidariamente por quaisquer resultados
negativos nesses processos. Caso sejamos responsabilizados conjunta e solidariamente por
quaisquer decisões desfavoráveis em qualquer processo judicial dessa natureza, nossos
resultados operacionais e financeiros, bem como nossa imagem, poderão ser afetados
negativamente.
Para maiores informações sobre os processos acima, como o andamento do processo relacionado
aos cabos elétricos e o acordo celebrado com a Eletrobrás, consultar item 4.3 deste Formulário de
Referência.
A construção, expansão e a operação de nossas instalações e equipamentos de distribuição
de energia envolvem riscos significativos que poderão causar a perda de receitas ou
aumento de despesas.
A construção, a expansão e a operação de nossas unidades e equipamentos para a distribuição
de energia, bem como o fornecimento de energia, envolvem muitos riscos, incluindo:
•

dificuldade em atender à demanda solicitada por clientes;

•

frustração do crescimento do consumo resultando em perda de receita;

•

falha em completar os cronogramas de trabalho (energização) dentro do prazo estipulado no
contrato de fornecimento com o cliente;

•

incapacidade de obter autorizações e aprovações governamentais exigidas;

•

interrupções devido a interferências climáticas e hidrológicas;

•

problemas de engenharia, regulatórios e/ou ambientais não previstos;

•

interrupções de fornecimento e serviço;

PÁGINA: 25 de 509

Formulário de Referência - 2018 - ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.

Versão : 18

4.1 - Descrição dos fatores de risco

•

indisponibilidade de equipamentos;

•

explosões e incêndios;

•

incapacidade de contratar empresas terceirizadas;

•

paralisações de trabalho;

•

tensões trabalhistas e sociais;

•

vandalismo e furto;

•

interferência relacionada à exposição da população à rede elétrica;

•

interferência relacionada ao compartilhamento das redes de telecomunicações nos postes da
Companhia;

•

insolvência e nível baixo de desempenho de empresas contratadas e terceiros;

•

aumento nas perdas de energia, incluindo perdas comerciais e técnicas;

•

aumento da inadimplência dos clientes;

•

atrasos de construção e operacionais ou custos acima do previsto;

•

aumento dos custos de empresas contratadas devido a mudanças na regulamentação
trabalhista, de segurança e de saúde ou na demanda do mercado;

•

incapacidade de adquirir energia elétrica;

•

incapacidade de revender excesso de energia elétrica comprada;

•

indisponibilidade de financiamento adequado;

•

ineficácia de nossos sistemas de telecomunicações;

•

ineficácia de nossos sistemas informatizados; • falha em nosso sistema comercial e operacional;
e

•

sabotagem.

Caso enfrentemos esses ou outros problemas, poderemos não conseguir distribuir energia em
quantidades compatíveis com as nossas projeções, o que poderá ter um efeito prejudicial sobre
nossa situação financeira e nossos resultados operacionais.
Além disso, no curso normal de nossas atividades, compramos equipamentos nacionais e
importados e contratamos terceiros especializados para o desenvolvimento, a operação e
manutenção de nossas instalações, incluindo nosso Centro de Processamento de Dados. A
implementação de nossos projetos depende do fornecimento de equipamentos e serviços por
empresas contratadas altamente especializadas. Na hipótese em que os equipamentos que
recebemos e os serviços prestados a nós por terceiros estejam abaixo dos níveis de qualidade
aceitáveis, poderemos não conseguir cumprir nossas obrigações com nossos órgãos reguladores
e poderemos sofrer uma redução em nossa capacidade de distribuição de energia, afetando
substancial e negativamente a nós e a nossa reputação. Além disso, a prestação de serviços de
qualidade precária poderá desvalorizar nossas atividades e fazer com que incorramos em custos
adicionais e multas, reduzindo nosso lucro. Da mesma forma, a suspensão ou rescisão não
programada de nossos contratos de fornecimento de equipamentos ou de serviços poderá nos
afetar substancial e negativamente, e os eventos ou interrupções não previstos enfrentados por
nossos fornecedores, bem como as dificuldades na contratação de novos fornecedores, poderão
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afetar a qualidade ou o fornecimento de energia, o que poderá ter um impacto negativo sobre
nossas margens, resultando em obrigação de compensações aos clientes, multas e até mesmo a
caducidade da concessão.
Uma vez que parte significativa de nossos bens está vinculada à prestação de serviços
públicos, esses bens não estarão disponíveis para liquidação em caso de falência nem
poderão ser objeto de penhora para garantir a execução de decisões judiciais ou servir como
garantia em contratos de financiamento.
Segundo as leis brasileiras e a Constituição Federal, uma parte substancial de nossos ativos,
incluindo a rede de distribuição de energia que detemos e operamos, está vinculada à prestação
de serviços públicos. Esses ativos não estão disponíveis para liquidação na hipótese de falência
da Companhia e não podem ser utilizados como garantia na execução de qualquer decisão judicial,
pois estão vinculados à prestação de um serviço público essencial.
Além disso, na hipótese de rescisão do nosso contrato de concessão, incluindo como resultado de
falência da Companhia ou de prestação inadequada de nossos serviços, os ativos que dedicamos
à prestação desses serviços previstos no contrato de concessão devem ser devolvidos ao governo
brasileiro, de acordo com a lei brasileira e os termos de nosso contrato de concessão. Na hipótese
da rescisão antecipada do nosso contrato de concessão como resultado de falência da Companhia
ou da prestação inadequada de nossos serviços, poderemos ter o direito de receber indenização
do governo brasileiro. Contudo, tal pagamento poderá não ocorrer ou qualquer pagamento de
indenização que recebermos poderá ser inferior ao valor de mercado dos ativos que tivermos que
devolver ao governo brasileiro.
Assim, o valor de mercado dos ativos disponíveis a nossos acionistas na hipótese de liquidação
poderia ser substancialmente inferior ao valor de mercado dos ativos revertidos ao poder
concedente. Além disso, essas limitações podem afetar substancial e negativamente nossos
negócios e nossa capacidade de obter financiamentos, visto que não podemos utilizar esses ativos
como garantia.
O nosso grau de endividamento, bem como as disposições restritivas em nossos contratos
financeiros (covenants) poderão afetar negativamente nossa capacidade de operar nosso
negócio e de efetuar o pagamento de nossas dívidas. Qualquer inadimplemento decorrente
de descumprimento, por nós, de nossas obrigações contratuais nos termos de nossos
contratos de financiamento poderá nos afetar substancial e negativamente.
Nossa dívida bruta, em 31 de dezembro de 2017, era de R$3.569,0 milhões. Sujeito aos termos de
nossos instrumentos de dívida e aprovações regulamentares, poderemos incorrer em dívida
adicional no futuro para amortizar parte de nossas dívidas existentes conforme se tornem devidas,
bem como, poderemos incorrer em dívida adicional periodicamente para financiar investimentos ou
para outros fins, sujeito às restrições aplicáveis às nossas dívidas atuais.
Além disso, alguns de nossos contratos de financiamento contêm cláusulas restritivas que impõem
restrições operacionais e outras restrições a nosso negócio. Em especial, algumas dessas
cláusulas nos impedem de incorrer em dívida adicional ou efetuar pagamentos restritos, incluindo
a distribuição de dividendos, caso alguns índices financeiros e testes financeiros não sejam
cumpridos. Esses índices e testes financeiros têm como base o atingimento de certos níveis de
EBITDA Ajustado (calculado de acordo com os critérios contidos em nossos instrumentos de
dívida), despesas de juros, endividamento total e lucro líquido. Esses índices e testes financeiros
são testes de manutenção, o que significa que devemos cumpri-los continuamente todos os anos
para não descumprirmos nossas obrigações de dívida. Assim, não podemos garantir que
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conseguiremos cumprir tais índices, incorrer em dívida adicional ou que conseguiremos distribuir
dividendos.
Nosso nível de endividamento e as cláusulas restritivas em nossos instrumentos de dívida podem
implicar em riscos importantes, incluindo os seguintes:
•

aumento de nossa vulnerabilidade a condições econômicas, financeiras e setoriais negativas
em geral;

•

necessidade de que dediquemos uma parte substancial de nossos fluxos de caixa das
operações para o serviço da dívida, reduzindo assim a disponibilidade de nossos fluxos de caixa
para o financiamento de despesas de capital;

•

limitação de nossa flexibilidade no planejamento ou reação a mudanças em nossas atividades
e no setor em que atuamos; e

•

limitação de nossa capacidade de tomar emprestado recursos adicionais conforme necessário.

Nossa geração de caixa decorrente das operações poderá não ser suficiente para pagar o valor de
principal, juros e outros valores devidos relacionados a nossas dívidas atuais e futuras e, nesse
caso, poderemos não conseguir tomar empréstimos, vender ativos ou de outra forma levantar
recursos em condições aceitáveis ou até mesmo de fazê-lo para refinanciar nossa dívida tão logo
vencida ou se torne devida. Caso incorramos em dívidas adicionais, os riscos relacionados às
nossas dívidas, incluindo nossa inadimplência com relação aos prazos de nossas dívidas, poderão
aumentar. Na hipótese de estarmos inadimplentes nos termos de qualquer um de nossos contratos
de financiamento, os saldos devedores nos termos desses contratos (incluindo principal, juros e
quaisquer multas) poderão ser antecipados, o que poderá acionar as disposições sobre
inadimplemento cruzado nos termos dos nossos outros contratos de financiamento e, em vista de
nosso nível significativo de endividamento, afetar substancial e negativamente nossa situação
financeira. Na hipótese de antecipação de qualquer uma de nossas dívidas, poderemos não
conseguir pagar o saldo devedor dessa dívida, o que poderá ter um efeito prejudicial relevante
sobre nossos negócios e situação financeira.
Ademais, uma parcela significativa da nossa receita foi penhorada ou onerada para garantir
obrigações regulatórias e de financiamento no âmbito de contratos comerciais e de financiamento.
Se os respectivos credores exigirem qualquer dos seus direitos em relação a tais penhores ou ônus,
os ganhos ou recebimentos subjacentes poderão estar indisponíveis para o pagamento de nossas
outras obrigações comerciais e financeiras, o que pode ter um efeito adverso relevante sobre
nossos negócios e situação financeira.
Nosso contrato de concessão está sujeito a rescisão antecipada, o que pode gerar perdas
nos resultados. Além disso, poderemos não conseguir cumprir os termos do nosso contrato
de concessão, o que poderia resultar em multas, outras sanções e, dependendo da
gravidade do descumprimento, na rescisão da nossa concessão.
Nosso negócio de distribuição de energia é conduzido de acordo com a legislação brasileira e com
o nosso contrato de concessão celebrado com o governo brasileiro, por meio da ANEEL, com prazo
até 2028. Assim, somos dependentes de nosso contrato de concessão e estamos sujeitos ao risco
de que nossa concessão seja rescindida antecipadamente ou não seja renovada após a expiração
do prazo.
Conforme dispõe a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, ou Lei de Concessões, uma concessão
está sujeita à rescisão antecipada em algumas circunstâncias, a saber: descumprimento total ou
parcial do contrato de concessão, aquisição, expropriação pelo governo brasileiro que seja
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determinada como de interesse público, rescisão amigável ou litigiosa, anulação do contrato de
concessão, falência ou liquidação da concessionária, e também caso a concessionária não cumpra
o plano de resultado e correção das falhas e transgressões em caso de uma intervenção imposta
pela ANEEL.
Caso nosso contrato de concessão seja rescindido, não seria possível conduzir nosso negócio e
distribuir energia para nossos clientes na área abrangida por nosso contrato de concessão, e todos
os ativos relacionados à concessão serão devolvidos ao governo brasileiro.
Em caso de rescisão antecipada do nosso contrato de concessão, não há garantia de que
receberemos indenização do governo brasileiro com relação aos ativos que não tiverem sido
totalmente amortizados. Qualquer pagamento de indenização que recebermos poderá ser inferior
ao valor residual dos ativos que devolvemos ao governo brasileiro. Assim, poderemos não ser
indenizados pela perda de lucros futuros relacionados aos ativos de concessão. Além disso, tal
pagamento poderia ser postergado por muitos anos. Caso nosso contrato de concessão seja
rescindido por razões atribuíveis a nós, o valor de indenização a ser pago pode ser
substancialmente reduzido por meio da aplicação de multas ou outras penalidades. Não podemos
garantir que a indenização a ser recebida na hipótese de rescisão do contrato de concessão ou
reversão de nossos ativos será adequada ou paga pontualmente.
De acordo com as disposições de nosso contrato de concessão e regulamentação aplicáveis, a
ANEEL pode impor penalidades a nós caso descumpramos qualquer disposição de nosso contrato
de concessão ou caso violemos as leis e regulamentos aplicáveis. Dependendo da gravidade do
descumprimento, as penalidades podem incluir os seguintes:
•

advertência;

•

multas de até 2% de nossa receita anual;

•

embargo de obras;

•

fechamento de instalações;

•

suspensão temporária da participação em licitações a fim de obter novas concessões;

•

intervenção administrativa; e

•

rescisão da concessão.

A aplicação de quaisquer das sanções acima poderá afetar nossos custos, prejudicar nossa
capacidade de conduzir nosso negócio e de prosseguir com nossos objetivos estratégicos, reduzir
a disposição de nossos fornecedores para trabalhar conosco e resultar em publicidade negativa
para nosso negócio.
Ademais, conforme dispõe a Lei nº 12.767/2012, poderemos sofrer a intervenção do agente
regulador caso este entenda que há risco de fornecimento inapropriado de energia e violação de
padrões contratuais, regulatórios e legais.
A rescisão antecipada de nosso contrato de concessão, a reversão de ativos e outras formas de
intervenção governamental, bem como a aplicação de sanções a nós, poderão afetar
negativamente nossa situação financeira e nossos resultados operacionais.
Não podemos assegurar que nosso contrato de concessão será renovado e se renovado, se
seus termos e condições serão favoráveis para nós. Nosso negócio poderá ser afetado
negativamente caso não consigamos renovar nossa concessão ou garantir condições
favoráveis na renovação.
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Conduzimos nossas atividades de distribuição de energia de acordo com um contrato de concessão
celebrado com o governo, por meio da ANEEL, com prazo de 30 anos encerrandose em 2028, com
possibilidade de renovação uma única vez por mais 30 anos. O pedido de renovação deve ser
apresentado à ANEEL até 36 meses antes do término do prazo de concessão.
Somos obrigados a atender certas exigências para renovar nosso contrato de concessão e não
podemos garantir que nosso contrato de concessão será renovado, que será renovado nos
mesmos termos e condições ou que conseguiremos cumprir tais exigências. Caso nosso contrato
de concessão não seja renovado ou seja renovado com condições menos favoráveis, nossos
negócios, nossa situação financeira e nossos resultados operacionais serão afetados
negativamente.
O aditamento do nosso contrato de concessão e os termos dessa alteração são incertos e
podem afetar adversamente nossa condição financeira.
Em maio de 2017, solicitamos à ANEEL a possibilidade de aditamento ao nosso contrato de
concessão para rever os desequilíbrios econômicos em nosso ciclo tarifário, com o objetivo de
gerar valor adicional aos nossos clientes, à população que atendemos e aos nossos acionistas. O
possível aditamento ao nosso contrato de concessão pode prever novas obrigações e requisitos
regulamentares, que podem incluir a limitação da distribuição de dividendos em caso de
descumprimento de indicadores de qualidade/continuidade e os parâmetros mínimos de
sustentabilidade econômica e financeira, conforme definido e expressamente previsto no modelo
de aditamento ao contrato de concessão, o que pode causar efeitos adversos em nossos negócios
e resultados operacionais.
Caso não consigamos controlar com sucesso as perdas de energia, os resultados de nossas
operações e nossa condição financeira poderão ser adversamente afetados.
Enfrentamos dois tipos de perdas de energia: perdas técnicas e perdas comerciais. As perdas
técnicas são perdas causadas pelo consumo de elementos dentro de redes de distribuição, como
a resistência interna dos transformadores e cabos elétricos, e ocorrem no curso normal de nossa
distribuição de energia. As perdas comerciais resultam de conexões ilegais, fraude, deficiência na
medição, erros de cobrança e questões semelhantes. Em virtude de condições econômicas e
tarifas de energia, especialmente nos locais onde o fornecimento de energia é limitado, sofremos
aumentos nas perdas de energia causadas por conexões ilegais, furto e fraude por parte de
consumidores tentando evitar os limites de consumo ou burlar a medição real. No exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017, registramos uma perda de energia de 9,7% sobre o total
de energia adquirida, em comparação a 9,6% no período correspondente em 2016.
A implementação de programas de redução de perdas exige investimentos substanciais e não
podemos garantir que teremos à disposição os recursos necessários para esses investimentos.
Também não podemos garantir que as estratégias que implementamos para combater as perdas
de energia serão efetivas. Qualquer falha no combate efetivo às perdas de energia pode afetar
substancial e negativamente nossos negócios e resultados financeiros e operacionais.
A parcela de nossas perdas de energia que for superior às perdas permitidas pela ANEEL não pode
ser repassada por meio de aumentos nas tarifas. Aumentos nas perdas de energia não repassados
a nossos clientes podem afetar negativamente nossa situação financeira e nossos resultados
operacionais. Além disso, não há garantia de que nossa perda máxima de energia permitida para
fins regulatórios não será reduzida no futuro pela ANEEL, ou que outros parâmetros relacionados
a perdas de energia poderão ser impostos, em cada caso afetando nossa situação financeira e
nossos resultados operacionais.
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Nosso compromisso de atender às obrigações do plano de pensão de nossos funcionários,
administrado pela Fundação CESP, poderá ser superior ao atualmente previsto e,
consequentemente, poderemos ser obrigados a realizar aportes de recursos adicionais ao
referido plano de pensão ou a registrar passivo em nosso balanço e despesas no resultado
que poderão ser superiores aos atualmente reconhecidos.
Nosso antigo acionista controlador assumiu uma obrigação com a ANEEL de manter
ininterruptamente um plano de pensão com característica de benefício definido para nossos
funcionários, o qual é administrado pela Fundação CESP. Além disso, temos de registrar
anualmente nossos passivos atuariais futuros de acordo com nossas premissas atuariais e as da
Fundação CESP. Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de obrigações com entidade de previdência
privada era de R$3.707,1 milhões. Caso essas premissas se mostrem incorretas ou na hipótese
de quedas nas taxas de juros de longo prazo, quedas nos valores de mercado dos valores
mobiliários detidos por planos de pensão ou outras mudanças prejudiciais, a parte não capitalizada
de nossos planos pode aumentar substancialmente, afetando, assim, o cronograma e aumentando
o nível dos aportes em dinheiro que temos que fazer para nossos planos de pensão e afetando
consequentemente nossos resultados financeiros e operacionais.
Nosso negócio exige despesas de capital substanciais e dependemos de fluxos de caixa de
nossas operações e da disponibilidade contínua de financiamento de terceiros para
implementar nosso programa de despesas de capital.
A manutenção de nossos ativos, nossa infraestrutura e nossos equipamentos exigem despesas de
capital substanciais. Nossas despesas de capital (investimentos) no exercício social de 31 de
dezembro de 2016 foram de R$791,5 milhões (R$681,5 milhões financiados com nossos próprios
recursos e R$110,0 milhões financiados por terceiros). Registramos R$1.026 milhões de despesas
de capital no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 (R$911,2 milhões financiado
por nossos próprios recursos e R$114,9 milhões financiado por terceiros).
Devemos continuar a investir capital para manter os níveis de distribuição de energia conforme
demanda do mercado e para aumentar nossa eficiência operacional. Não podemos garantir que
conseguiremos obter recursos suficientes para concluir nosso programa de investimento em bens
de capital ou atender outras exigências de liquidez e recursos de capital. A não obtenção dos
recursos necessários pode atrasar ou impedir a conclusão de nosso programa de investimento em
bens de capital e outros projetos, o que poderá ter um efeito negativo relevante sobre a operação
e o desenvolvimento de nosso negócio.
A falta de proteção adequada contra riscos relacionados à cibersegurança pode nos afetar
substancial e negativamente.
Estamos sujeitos a diversos riscos de cibersegurança, incluindo, entre outros: invasão de nossos
sistemas e plataformas de tecnologia da informação por terceiros mal-intencionados, infiltração de
malware (como vírus de computador) em nossos sistemas, contaminação (intencional ou acidental)
de nossas redes e sistemas por terceiros com quem trocamos dados, acesso não autorizado a
dados confidenciais de clientes e/ou informações de propriedade da Companhia por pessoas
dentro ou fora de nossa empresa e ataques cibernéticos que causam a degradação dos sistemas
ou a indisponibilidade de serviços, o que pode resultar em perdas comerciais.
Poderemos não conseguir proteger com sucesso nossos sistemas e plataformas de tecnologia da
informação contra essas ameaças. Nos últimos anos, temos visto sistemas de computação de
companhias e organizações serem alvos não apenas de cibercriminosos, mas também de ativistas
e Estados párias. Fomos e continuamos sujeitos a vários ataques cibernéticos, como denial of
service, malware e phishing. Ataques cibernéticos podem gerar perda de quantidades significativas

PÁGINA: 31 de 509

Formulário de Referência - 2018 - ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.

Versão : 18

4.1 - Descrição dos fatores de risco

de dados de clientes e de outras informações sensíveis, bem como níveis significativos de ativos
líquidos (incluindo caixa). Além disso, ataques cibernéticos podem desativar nossos sistemas de
tecnologia da informação utilizados para o atendimento a nossos clientes. À medida em que as
tentativas de ataque continuam a evoluir em escopo e sofisticação, poderemos incorrer em custos
significativos na tentativa de modificar ou aprimorar nossas medidas de proteção contra esses
ataques, de investigar ou remediar qualquer vulnerabilidade ou consequente violação e de
comunicar a nossos clientes sobre ataques cibernéticos.
Caso não consigamos gerenciar de maneira efetiva nossos riscos de cibersegurança, por exemplo,
ao não atualizar nossos sistemas e processos em resposta a novas ameaças, isso poderá
prejudicar nossa reputação e afetar negativamente nossos resultados operacionais, nossa situação
financeira e nossas perspectivas, como decorrência das possíveis implicações tais como
pagamento de indenização aos clientes, penalidades e multas regulatórias e/ou perda de ativos.
Além disso, também poderemos estar sujeitos a ataques cibernéticos contra infraestruturas críticas
do Brasil. Nossos sistemas de tecnologia da informação dependem dessa infraestrutura crítica e
qualquer ataque cibernético contra essa infraestrutura crítica pode afetar negativamente nossa
capacidade de atender nossos clientes. Temos capacidade limitada de proteger nossos sistemas
de tecnologia da informação dos efeitos prejudiciais desses ataques cibernéticos. Dessa forma,
caso qualquer dos fatores acima venha a ocorrer, nossos negócios e resultados financeiros podem
ser adversamente impactados.
A falta de proteção de informações pessoais e confidenciais pode nos afetar negativamente.
Gerenciamos e mantemos informações pessoais confidenciais de clientes no curso normal do
nosso negócio. Divulgações não autorizadas ou violações de segurança podem nos sujeitar a
ações judiciais, bem como a danos que podem afetar substancial e negativamente nossos
resultados operacionais, nossa situação financeira e nossas perspectivas. Além disso, nossas
atividades estão expostas a possíveis riscos de inobservância de políticas, conduta imprópria de
funcionários ou negligência e fraude, o que poderá resultar em graves danos reputacionais ou
financeiros. Nem sempre é possível desencorajar ou impedir a conduta imprópria de funcionários
e as precauções que tomamos para detectar e prevenir essa atividade poderão nem sempre ser
efetivas. Qualquer interrupção ou desaceleração substancial de nossos sistemas pode resultar na
perda ou entrega de informações a nossos clientes com atrasos ou erros, incluindo dados
relacionados a solicitações dos clientes, o que pode reduzir a demanda por nossos serviços e,
consequentemente afetar substancial e negativamente nossos negócios e resultados operacionais.
Caso não consigamos analisar de forma precisa a demanda de energia em nossa área de
concessão, poderemos ser forçados a comprar energia no mercado de curto prazo por
preços substancialmente mais elevados quando comparados aos nossos contratos de
compra de longo prazo para atender a demanda e poderemos não conseguir repassar
totalmente a nossos clientes todos os custos de nossas compras de energia.
Segundo a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, uma distribuidora de energia deve contratar com
antecedência, por meio de licitações públicas, 100% de suas necessidades projetadas de energia
para distribuição a suas áreas de concessão, estando autorizada a repassar o custo de até 105%
dessa energia aos consumidores. Superestimar ou subestimar a demanda pode ter consequências
negativas. Considerando os vários fatores que afetam nossas análises de demanda de energia,
incluindo crescimento econômico e populacional, não podemos garantir que nossa demanda
projetada por energia será precisa. Caso analisemos incorretamente a demanda e compremos
menos ou mais energia do que precisamos e sejamos responsabilizados de acordo com a
regulamentação aplicável, poderemos ser impedidos de repassar integralmente os custos de
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nossas compras de energia aos consumidores e também poderemos ser forçados a entrar no
mercado de curto prazo para comprar energia por preços substancialmente mais elevados que os
estabelecidos nos nossos contratos de compra de longo prazo (ou vendê-la por preços
substancialmente menores que os estabelecidos nos momentos das compras de energia em leilões
públicos).
Por exemplo, a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico estabelece, entre outras restrições, que, se
nossa demanda projetada ficar significativamente abaixo da demanda real de energia, poderemos
ser forçados a compensar a diferença por meio de compras no mercado de curto prazo. Por outro
lado, nossa demanda projetada de energia pode posteriormente se provar excessiva se, por
exemplo, uma parte significativa de nossos consumidores livres em potencial migrar e adquirir
energia no Ambiente de Contratação Livre ou se o consumo dos clientes cativos diminuir. Desta
forma, nossa incapacidade de prever corretamente a demanda do consumidor e uma resultante
incapacidade de transmitir, através de nossas tarifas, a totalidade ou uma parcela significativa dos
custos de nossas compras de eletricidade pode nos afetar de forma significativa. Caso haja
variações significativas entre nossas necessidades de energia e o volume de nossas compras de
energia, nossos resultados operacionais poderão ser afetados negativamente.
Alterações no preço utilizado para avaliar a energia comercializada no mercado de curto
prazo poderão afetar negativamente as companhias no setor de energia elétrica, incluindo a
nossa.
O preço no mercado de curto prazo, ou PLD (Preço de Liquidação de Diferenças), é calculado
semanalmente para cada patamar de carga e por submercado, e tem como base o custo marginal
da operação. Os submercados do sistema de energia elétrica brasileiro são: Norte, Nordeste,
Sudeste/Centro-Oeste e Sul. O PLD é calculado em base ex-ante (considerando informações
fornecidas para disponibilidade de fornecimento e projeções de carga). O preço resultante desse
cálculo é o preço base da liquidação de toda a energia não contratada entre os agentes.
No dia 13 de dezembro de 2016, a Resolução Homologatória da ANEEL nº 2.190/2016 estabeleceu
os valores mínimo e máximo do PLD em 2017 como R$33,68/MWh e R$533,82/MWh,
respectivamente.
Os fatores que poderão afetar o PLD incluem (i) variações na oferta e demanda em um período
determinado; (ii) reduções nos níveis dos reservatórios de usinas hidrelétricas; (iii) aumentos no
despacho de usinas termelétricas; e (iv) atrasos no início das operações de novos geradores. A
ocorrência de qualquer um desses fatores poderá levar a uma variação substancial do PLD, o que
poderá resultar no aumento de custos na comercialização de energia no curto prazo, o que poderá
consequentemente afetar negativamente nosso fluxo de caixa no curto prazo.
O nível de inadimplência de nossos consumidores pode afetar negativamente nosso
negócio, nossos resultados operacionais e/ou nossa situação financeira.
Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de nossos recebíveis (consumidores, revendedores e outros
e contas a receber – acordos, circulante e não circulante) era de R$2.293,6 milhões, o que pode
afetar adversamente nossos negócios e situação financeira, caso não sejam pagos.
Caso qualquer montante destes valores não seja pago, os nossos negócios e situação financeira
poderão ser adversamente afetados.
O nível de inadimplência dos nossos consumidores poderá ser afetado por fatores econômicos
como níveis de renda, desemprego, taxas de juros, inflação e o preço da energia. O Brasil está
atualmente enfrentando uma crise econômica significativa, o que está afetando negativamente o
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setor de energia. A deterioração contínua ou futura da economia brasileira, especialmente nas
áreas atendidas por nossas concessões, poderá afetar negativamente a capacidade de pagamento
de nossos consumidores e, consequentemente, nossos negócios e resultados financeiros. Além
disso, interrupções no fornecimento de energia por companhias de distribuição em caso de
inadimplência dos consumidores têm sido contestadas na justiça. Atualmente, as companhias de
eletricidade no Brasil estão autorizadas a interromper o fornecimento de energia quando os clientes
possuem uma dívida recente. Há, no entanto, uma discussão no Superior Tribunal de Justiça do
Brasil (pedido de revisão nº REsp 1412433 / RS) questionando se tal conduta é legal. Decisões
judiciais contra companhias de distribuição ou novas regulamentações favoráveis a consumidores
inadimplentes poderão afetar substancial e negativamente nossos negócios.
Nosso crescimento depende da nossa capacidade de atrair e manter equipe técnica e
administradores altamente qualificados.
Somos altamente dependentes do conhecimento da nossa equipe técnica e membros da nossa
administração para a execução de nossas estratégias comerciais, o desenvolvimento e a
implementação de nossos projetos e o gerenciamento de nossas operações. Há uma demanda
alta por equipes técnicas e enfrentamos uma concorrência significativa por esses funcionários no
mercado global de serviços. Oportunidades de trabalho atrativas no Brasil e no mundo poderão
afetar nossa capacidade de contratar ou manter funcionários necessários. Caso não seja possível
manter pessoas-chave, precisaremos atrair e treinar equipes técnicas adicionais, que poderão não
estar prontamente disponíveis ou só poderão estar disponíveis com um aumento significativo dos
custos e depois de treinamentos demorados. Caso não seja possível atrair a tempo e/ou manter
pessoas-chave, poderemos não conseguir gerenciar nosso negócio de forma eficiente, o que
poderá ter um efeito prejudicial substancial sobre nós.
A deficiência de infraestrutura e mão de obra no Brasil poderá afetar o crescimento
econômico e ter um efeito prejudicial substancial sobre nós.
Nosso desempenho depende do bem-estar geral da economia brasileira. O crescimento contínuo
pode ser limitado por infraestrutura inadequada, incluindo potencial escassez de energia e um setor
de transporte deficiente, ou por falta de força de trabalho qualificada, o que pode contribuir para
níveis baixos de produtividade e eficiência. Dependendo da intensidade e duração, esses fatores
podem levar à volatilidade do emprego e, em geral, a menores níveis de renda e consumo, o que
pode limitar nosso crescimento, resultando em taxas maiores de inadimplência e de perdas
comerciais e poderá ter um efeito adverso relevante em nossos negócios.
Eventos e as percepções de riscos em outros países, incluindo outros mercados
emergentes, os Estados Unidos e a Europa, poderão afetar negativamente a economia
brasileira e o preço dos valores mobiliários brasileiros, incluindo o preço de nossas ações
ordinárias.
O mercado de valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras é afetado pelas condições
econômicas e de mercado no Brasil e, em diferentes graus, pelas condições de mercado em outros
mercados emergentes e da América Latina, bem como nos Estados Unidos, na Europa e em outros
países. À medida em que as condições dos mercados ou da economia global deterioram, as
companhias brasileiras poderão ter seus negócios afetados negativamente. A fragilidade da
economia global tem sido marcada, entre outros fatores desfavoráveis, por menores níveis de
confiança do consumidor e empresarial, pela redução dos investimentos em negócios e dos gastos
dos consumidores, pelo aumento do desemprego, pela redução do lucro e dos valores de ativos
em muitas áreas, pela volatilidade da moeda e limitação da disponibilidade de crédito e do acesso
ao capital. Os eventos ou as condições econômicas em outros países de mercados emergentes
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afetaram significativamente a disponibilidade de crédito para companhias brasileiras e resultaram
em saídas de recursos consideráveis do Brasil, reduzindo a quantidade de investimentos
estrangeiros no Brasil.
Crises políticas e instabilidade em outros países emergentes, nos Estados Unidos, na Europa ou
em outros países podem reduzir a demanda dos investidores por valores mobiliários brasileiros,
como nossas ações ordinárias. Em junho de 2016, o Reino Unido realizou um referendo no qual a
maioria votou pela saída da União Europeia. Não temos nenhum controle e não podemos prever o
efeito da saída do Reino Unido da União Europeia, nem sobre se qualquer outro estado membro
decidirá sair da União Europeia no futuro e os efeitos disso. Em 20 de janeiro de 2017, Donald
Trump tornou-se o presidente dos Estados Unidos. Não temos nenhum controle e não podemos
prever os efeitos da administração ou das políticas de Donald Trump. Esses eventos, bem como
possíveis crises políticas e outras formas de instabilidade política delas decorrentes ou quaisquer
outras oriundas de acontecimentos ainda não previstos, poderão afetar negativamente a nós e o
preço das nossas ações ordinárias.
O governo brasileiro pode impor controles cambiais e restrições significativas a remessas
de divisas ao exterior, o que afetaria negativamente a capacidade de o investidor converter
e remeter dividendos ou outras distribuições ou os recursos provenientes da venda de
nossas ações ordinárias, e nossa capacidade de efetuar pagamentos de dividendos ou
outras distribuições a investidores não brasileiros, e reduziria o preço de mercado de nossas
ações ordinárias.
As leis brasileiras estabelecem que, em caso de graves desequilíbrios, o governo brasileiro poderá
impor restrições temporárias a remessas para o exterior de recursos provenientes de investimentos
no Brasil e à conversão de reais em moedas estrangeiras. A última vez em que o governo brasileiro
impôs restrições desse tipo a remessas foi por um período breve em 1989 e no início dos anos 90.
Não podemos garantir que o governo brasileiro não tomará medidas semelhantes no futuro. A
aplicação de quaisquer referidas restrições à conversão e remessa de valores para fora do Brasil
impediria ou prejudicaria a capacidade de o investidor converter dividendos ou outras distribuições
ou os recursos provenientes de qualquer venda de nossas ações ordinárias em dólares norteamericanos e remeter dólares norte-americanos para o exterior, e também nossa capacidade de
efetuar pagamentos de dividendos ou outras distribuições a investidores não brasileiros. A
aplicação de quaisquer referidas restrições teria um efeito prejudicial substancial sobre o preço de
mercado de nossas ações ordinárias.
A inflação e certas medidas do governo brasileiro para controlar a inflação afetaram
historicamente a economia e os mercados de capitais brasileiros, e níveis elevados de
inflação no futuro nos afetariam negativamente e o preço de nossas ações ordinárias.
O Brasil registrou, no passado, taxas de inflação extremamente altas. A inflação e algumas das
medidas tomadas pelo governo brasileiro na tentativa de controlar a inflação tiveram efeitos
negativos significativos sobre a economia brasileira em geral. A inflação, as políticas adotadas para
controlar as pressões inflacionárias e as incertezas com relação a uma possível intervenção
governamental no futuro contribuíram para a incerteza econômica e a alta volatilidade nos
mercados de capitais brasileiros.
De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou IPCA, as taxas de inflação
brasileiras foram de 2,95%, 6,29% e 10,67% nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
de 2017, 2016 e 2015, respectivamente. O Brasil poderá apresentar níveis elevados de inflação no
futuro e as pressões inflacionárias poderão levar à intervenção do governo brasileiro na economia
e à introdução de políticas que podem nos afetar negativamente e o preço de nossas ações
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ordinárias. No passado, as intervenções do governo brasileiro incluíram a manutenção de uma
política monetária restritiva com altas taxas de juros que restringiram a disponibilidade de crédito e
reduziram o crescimento econômico, causando volatilidade nas taxas de juros. Por exemplo, a taxa
de juros oficial do Brasil oscilou de 11,75% em 2014 a 14,25% em 2015 e 13,75% em 2016,
conforme estabelecido pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil (COPOM).
Em 31 de dezembro de 2017, a taxa de juros oficial estabelecida pelo COPOM foi de 7,00%. Por
outro lado, políticas mais tolerantes do governo e do Banco Central e a redução das taxas de juros
desencadearam e podem continuar a desencadear aumentos na inflação e, consequentemente,
volatilidade de crescimento e a necessidade de aumentos das taxas de juros repentinos e
significativos, que podem afetar negativamente a nós e aumentar nossas dívidas.
A instabilidade da taxa de câmbio poderá ter efeitos negativos sobre a economia brasileira,
a Companhia e o preço de nossas ações ordinárias.
O real tem sido historicamente volátil e sofreu frequentes desvalorizações nas últimas três décadas.
Em todo esse período, o governo brasileiro implementou vários planos econômicos e utilizou várias
políticas de taxas de câmbio, incluindo desvalorizações repentinas, minidesvalorizações periódicas
(durante as quais a frequência de ajustes variou de diária para mensal), controles cambiais,
mercados cambiais duplos e um sistema de taxas de câmbio flutuantes. Apesar de a
desvalorização de longo prazo do real ser normalmente atrelada à taxa de inflação no Brasil, a
desvalorização do real em períodos de tempo mais curtos resultou em variações significativas na
taxa de câmbio entre o real, o dólar norte-americano e outras moedas. O real apresentou
desvalorização de 32,0% em relação ao dólar norte-americano no exercício de 2015 em
comparação ao fim do exercício de 2014 e de 11,8% no exercício de 2014 em comparação ao fim
do exercício de 2013. O real apresentou valorização de 19,8% em relação ao dólar norte-americano
no exercício de 2016 em comparação ao fim do exercício de 2015. A taxa de câmbio real/dólar
norte-americano divulgada pelo Banco Central foi de R$3,2591 por um dólar norte-americano em
31 de dezembro de 2016 e de R$3,3080 por dólar norte-americano em 31 de dezembro de 2017,
refletindo uma desvalorização de 1,5% do real em relação ao dólar norte-americano. Não há
garantia de que o real não apresentará desvalorização em relação ao dólar norte-americano ou
outras moedas no futuro.
A desvalorização do real em relação ao dólar norte-americano aumenta nosso custo de serviço de
nossas obrigações denominadas em dólares norte-americanos, principalmente nossas obrigações
de compra de energia denominadas em dólares norte-americanos com a Usina de Itaipu, uma de
nossas principais fornecedoras de energia. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2017, parte de nossa energia foi adquirida de Itaipu. Uma grande desvalorização do real poderia
afetar significativamente nossa liquidez e os fluxos de caixa de curto prazo, sendo que rais efeitos
financeiros somente são reconhecidos no próximo reajuste tarifário. A desvalorização do real
também gera pressões inflacionárias adicionais no Brasil, que poderão nos afetar negativamente.
Podemos não ser capazes de implementar completamente nossa estratégia de negócios.
Como parte da nossa estratégia de negócios, pretendemos: (i) manter o foco na eficiência
operacional e financeira, com vista a uma gestão de longo prazo; (ii) continuar buscando
oportunidades de crescimento lucrativo e disciplinado; e (iii) manter uma política atrativa de
pagamento de dividendos de acordo com as necessidades de capital da Companhia. Nossa
capacidade de implementar nossa estratégia de negócios depende de vários fatores, incluindo
nossa capacidade de:
•

estabelecer posições vantajosas de compra e venda em atividades de negociação;
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•

crescer com disciplina financeira;

•

garantir o crescimento do consumo de nosso portfólio de consumidores;

•

operar de forma eficiente; e

•

cumprir as exigências regulamentares.

Não podemos assegurar que cumpriremos com sucesso estes e outros objetivos essenciais para
a nossa estratégia de negócios. Qualquer falha na implementação bem-sucedida de nossas
estratégias de negócios pode ter um efeito negativo relevante sobre nossos negócios.
Nossa margem de lucro poderá ser afetada negativamente pela variação e pelo desempenho
insatisfatório do mercado de referência.
De acordo com a regulamentação vigente e com o contrato de concessão, o mercado de referência
utilizado para a determinação das tarifas nos processos tarifários considera o mercado realizado
no ano anterior (últimos doze meses). Ao calcular uma correção tarifária, a ANEEL usa o mercado
de referência como base para determinar nossas tarifas para o próximo ciclo tarifário.
No caso da Companhia realizar um desempenho inferior ao mercado de referência durante o ciclo
tarifário, os resultados poderão ser afetados adversamente, o que pode, por sua vez, impedir que
a Companhia cumpra com suas obrigações financeiras e outras obrigações com nossos acionistas
(como, por exemplo, o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio).
Poderemos precisar de capital adicional no futuro, que poderá ser captado com a emissão
de valores mobiliários, o que poderá resultar em uma diluição da participação do investidor
em nossas ações.
Poderemos emitir mais ações ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em nossas ações
no futuro a fim de levantar capital, fazer aquisições ou para diversas outras finalidades. Emissões
adicionais das nossas ações ordinárias poderão ser realizadas de acordo com o exercício ou a
conversão de títulos de dívida conversíveis, bônus de subscrição, opções de compra de ações ou
outros prêmios de incentivo em ações. Essas emissões poderão não contemplar direitos de
preferência a nossos acionistas em algumas situações estabelecidas na Lei das Sociedades por
Ações, o que poderá diluir a participação do investidor em nosso capital social. Além disso, também
poderemos fazer incorporações ou outras operações semelhantes no futuro que poderão diluir a
participação do investidor em nosso capital social. Qualquer parceria estratégica, emissão ou
colocação de nossas ações ordinárias e/ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por
nossas ações ordinárias poderá afetar o preço de mercado de nossas ações ordinárias e poderia
resultar em uma diluição da participação societária do investidor.
Os proprietários de nossas ações podem não receber dividendos ou juros sobre o capital
próprio
De acordo com nosso Estatuto Social, devemos pagar aos nossos acionistas no mínimo 25% de
nosso lucro líquido anual, calculado e ajustado de acordo com a Lei das Sociedades por Ações em
forma de dividendos obrigatórios anuais, dividendos intermediários ou juros sobre o capital próprio.
Contudo, a Lei das Sociedades por Ações permite que suspendamos o pagamento de dividendos
obrigatórios a nossos acionistas em um determinado exercício social caso nosso conselho de
administração determine que esse pagamento não é aconselhável devido a nossa situação
financeira. Ademais, conforme estabelecido na Lei das Sociedades por Ações, nosso lucro líquido
poderá ser (i) capitalizado; (ii) utilizado para compensar perdas; ou (iii) acumulado e alocado para
uma reserva especial e poderá não estar disponível para o pagamento de dividendos ou juros sobre
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o capital próprio. Caso esses eventos ocorram, os detentores de nossas ações ordinárias podem
não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio.
Além disso, alguns de nossos contratos de financiamento restringem o pagamento de dividendos.
Qualquer outro rebaixamento do rating de crédito do Brasil pode afetar negativamente o
preço de nossas ações ordinárias.
Podemos ser afetados negativamente pelas percepções de risco dos investidores relacionadas ao
rating soberano de crédito/dívida do Brasil. As agências de rating avaliam regularmente o Brasil e
seus ratings soberanos, que têm como base vários fatores que incluem tendências
macroeconômicas, condições fiscais e orçamentárias, parâmetros de endividamento e perspectiva
de mudanças em quaisquer desses fatores.
O Brasil teve o seu rating de grau de investimento rebaixado pelas três principais agências de rating
de crédito norte-americanas, Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch. A Standard & Poor’s rebaixou o
rating soberano de crédito/dívida do Brasil de BBB-menos para BB-mais em setembro de 2015,
posteriormente o rebaixou para BB em fevereiro de 2016 e manteve a perspectiva negativa do
rating, mencionando as dificuldades fiscais e a contração econômica do Brasil como sinais de piora
na situação de crédito. Em dezembro de 2015, a Moody’s colocou o rating de Baa3 do Brasil em
análise e rebaixou o rating de crédito soberano do Brasil em fevereiro de 2016 para Ba2, com uma
perspectiva negativa, mencionando a possibilidade de mais deterioração nos números de dívida
do Brasil em meio a um cenário político de recessão e de desafios. A Fitch rebaixou o rating
soberano de crédito do Brasil para BB-mais com perspectiva negativa em dezembro de 2015,
mencionando a rápida expansão do déficit orçamentário do país e a recessão pior que a esperada
e rebaixou ainda mais o rating soberano de crédito/dívida do Brasil em maio de 2016 para BB com
perspectiva negativa. Em fevereiro de 2018, a Fitch rebaixou o rating de crédito do Brasil para BB, com perspectiva estável.
O rating soberano de crédito do Brasil atualmente encontra-se abaixo do grau de investimento de
acordo com as três principais agências de rating. Consequentemente, os preços de valores
mobiliários emitidos por companhias brasileiras foram afetados negativamente. Um prolongamento
ou piora da atual recessão brasileira e incerteza política contínua, entre outros fatores, podem levar
a rebaixamentos adicionais do rating. Qualquer rebaixamento adicional dos ratings soberanos de
crédito do Brasil poderia aumentar a percepção de risco dos investidores e, como resultado, afetar
negativamente o preço de nossas ações ordinárias.
(b)

aos controladores, diretos e indiretos, da Companhia

Os interesses de nosso acionista controlador poderão ser conflitantes com os interesses
dos demais acionistas.
Como resultado do leilão da oferta pública para aquisição (“OPA”) de até a totalidade das ações de
emissão da Companhia realizado em 4 de junho de 2018, a Enel Brasil Investimentos S.A.
(“Enel”) adquiriu ações representativas de 73,88% do capital total e votante da Companhia e,
posteriormente, adquiriu 33.359.292 ações em circulação remanescentes da Companhia dos
acionistas que solicitaram a venda de suas ações, conforme previsto no edital da OPA da Enel,
totalizando sua participação em 93,3% do capital total e votante da Companhia, incluindo as ações
em tesouraria. Em 11 de junho de 2018, a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL aprovou
a alteração de controle da Companhia e, atualmente, a Enel possui o poder de eleger a maioria
dos membros do nosso Conselho de Administração, exercer o controle geral sobre a nossa
administração, determinar nossas políticas, vender ou de alguma forma transferir ações que
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representem o nosso controle por eles detidas e determinar o resultado de qualquer deliberação
dos nossos acionistas, inclusive operações com partes relacionadas, reorganizações societárias,
venda de todos ou substancialmente todos os ativos, ou a retirada das nossas ações do Novo
Mercado, assim como determinar a distribuição e pagamento de quaisquer dividendos futuros.
Nosso acionista controlador poderá ter interesse em realizar aquisições, alienações de ativos,
parcerias, busca de financiamentos, ou tomar outras decisões que podem ser conflitantes com os
interesses dos demais acionistas e que podem não resultar em melhorias de nossos resultados
operacionais, o que pode afetar adversamente a cotação de nossa ação.
(c)

aos acionistas da Companhia

Entendemos que não estamos sujeitos a riscos relevantes cujas fontes sejam nossos acionistas.
(d)

às controladas e coligadas da Companhia

A Companhia não possui sociedades controladas e entende não existir riscos relacionados a suas
coligadas.
(e)

aos fornecedores da Companhia

Falhas na transmissão de energia podem afetar a distribuição de eletricidade e afetar nossos
negócios e reputação.
As companhias de transmissão elétrica são responsáveis por transmitir substancialmente toda a
eletricidade distribuída por nós. Qualquer falha no fornecimento ou transmissão de eletricidade
pode afetar nossa distribuição de eletricidade e afetar adversamente nossos negócios, reputação
e relacionamentos com os clientes. Além disso, as falhas na distribuição de energia elétrica podem
nos sujeitar à responsabilidade civil e penalidades do poder concedente na forma da
regulamentação. Cumpre destacar que, no caso de suspensão de fornecimento, ANEEL não faz
distinções sobre a responsabilidade pelo evento, cabendo exclusivamente às distribuidoras
ressarcirem os consumidores por eventuais danos, o que, consequentemente, pode afetar
adversamente nossos negócios e resultados financeiros.
A terceirização de certas operações pode ter um efeito adverso relevante sobre nós se
considerarmos que estabelecemos uma relação de trabalho com nossos prestadores de
serviços terceirizados de acordo com a legislação aplicável ou se nossos acordos com
nossos prestadores de serviços terceirizados forem contestados nos tribunais trabalhistas
brasileiros.
Nós terceirizamos certas operações para prestadores de serviços no curso normal de nossos
negócios. Se os prestadores de serviços terceirizados que contratamos não atendem a quaisquer
obrigações trabalhistas, previdenciárias e/ou tributárias, podemos ser judicialmente obrigados a
cumprir tais obrigações, na medida em que seus empregados sejam considerados nossos
empregados pela legislação trabalhista, o que pode nos afetar negativa e substancialmente.
Em 31 de março de 2017, foi promulgada a Lei 13.429 permitindo a terceirização de "atividades
principais". Atualmente, o Tribunal Superior do Trabalho possui o entendimento de que atividadesfim não podem ser terceirizadas e não é possível assegurar que os tribunais brasileiros aderirão
completamente a esta lei ou, se os tribunais trabalhistas ignorarão os aspectos desta Lei. Podemos
ser obrigados a contratar diretamente empregados terceirizados, resultando em custos que podem
afetar material e significativamente nossos negócios e resultados operacionais.
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(f)

aos clientes da Companhia

Podemos ser afetados negativamente por decisões desfavoráveis decorrentes de
reclamações de órgãos de defesa do consumidor.
Como prestadores de serviços aos consumidores, estamos sujeitos a demandas ligadas aos
órgãos de defesa do consumidor (ex: PROCON, IDEC, etc), tanto em âmbito administrativo quanto
judicial. A atuação dos referidos órgãos em defesa do consumidor pode gerar a aplicação de multas
decorrentes de falhas na prestação do serviço da Companhia, ou mesmo o ajuizamento de ações
de natureza coletiva.
Nesse sentido, a Companhia é ré na Ação Civil Pública nº 1015746-86.2017.8.26.0100, ajuizada
pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, que tem como objeto a devolução em
dobro, acrescida de juros e correção monetária a todos os consumidores que pagaram por serviços
atípicos cobrados na fatura de energia elétrica nos últimos 5 anos, assim como pagamento de
indenização por danos morais coletivos. Caso sobrevenha decisão final desfavorável, seja nesta
ação ou em qualquer outra do mesmo gênero, a Companhia poderá ter que desembolsar valores,
os quais, ainda que não sejam passíveis de quantificação na data deste Formulário de Referência,
podem representar em impacto financeiro substancial à Companhia e afetar adversamente seus
negócios e sua situação financeira.
Somos estritamente responsáveis por quaisquer perdas e danos resultantes do serviço
inadequado de distribuição de energia elétrica por nossas unidades de distribuição ou de
falhas que não poderão ser atribuídas a nenhum outro agente específico do setor de energia.
Nossas apólices de seguro contratadas poderão não cobrir totalmente essas perdas e
danos, e a cobertura de seguro pode não estar disponível no futuro.
Segundo as leis brasileiras e regulamentação da ANEEL, como prestadores de um serviço público,
somos estritamente responsáveis por perdas e danos diretos e indiretos resultantes da prestação
inadequada de serviços de distribuição de energia, como danos resultantes de falhas, interrupções
ou perturbações em nossos sistemas de distribuição. Além disso, poderemos ser responsabilizados
por perdas e danos causados a terceiros devido a interrupções ou perturbações no sistema de
distribuição de energia que não forem atribuídos a nenhum membro identificável do Operador
Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
Nosso seguro de responsabilidade civil geral contra terceiros, pode não ser suficiente para cobrir
totalmente os danos resultantes de serviços de fornecimento de energia inadequados, o que
poderá nos afetar negativamente. Além disso, podemos não conseguir contratar seguro em termos
similares no futuro. Dessa forma, nossos negócios e resultados operacionais poderão ser afetados
negativamente.
Alguns tipos de risco podem resultar em perdas e outros passivos que não são cobertos por
nossas apólices de seguro, resultar em custos adicionais para nós e ter um efeito material
adverso em nossos negócios.
A ocorrência de perdas ou outros passivos que podem não ser cobertos por essas apólices ou que
excedam seus limites podem resultar em custos significativos e imprevisíveis, o que poderá nos
afetar de forma significativa e adversa. Além disso, existem certos tipos de riscos que podem não
ser cobertos por nossas apólices de seguro (como desastres naturais, terrorismo, guerra, riscos
políticos, invasões, caso fortuito e força maior e descontinuação de certas atividades). Caso ocorra
algum evento não coberto pelo seguro, ou se o limite de nossa cobertura de seguro não for
suficiente para cobrir o risco, podemos incorrer em custos adicionais para reconstruir e/ou reparar
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ativos danificados ou para indenizar terceiros que sofreram danos, o que pode afetar de forma
significativa e adversa nossos negócios, resultados operacionais e condição financeira.
Parte de nossa receita é gerada por clientes qualificados como consumidores
potencialmente livres, que têm a liberdade de procurar fornecedores alternativos de energia.
Caso alguns de nossos grandes clientes optem por comprar sua energia de outros
participantes do mercado e/ou optem por se conectar diretamente à Rede Básica isso poderá
afetar negativamente nossos resultados.
As geradoras de energia e outros participantes do mercado brasileiro, o que compreende a Rede
Básica, têm permissão para vender energia por preços de mercado diretamente a grandes clientes
(normalmente grandes clientes industriais) que optam por sair do Ambiente de Contratação
Regulada e se tornar consumidores livres. Adicionalmente, se os consumidores livres atendidos na
alta tensão optarem por se conectar diretamente à Rede Básica, conforme disposto no Decreto nº
5.597/2005, a Companhia poderá sofrer uma perda de arrecadação e consequentemente, terá seus
resultados negativamente afetados.
(g)

ao setor da economia que a Companhia atua

Condições hidrológicas desfavoráveis podem afetar substancialmente nossos resultados
operacionais.
A energia hidrelétrica é a principal fonte de energia do Brasil. A capacidade operacional das usinas
hidrelétricas no Brasil depende dos níveis dos reservatórios e, consequentemente, da quantidade
de chuva. Períodos de escassez severa de chuvas ou índices pluviométricos constantes abaixo da
média, como no estado de São Paulo em 2014 e 2015 e nos anos anteriores a 2001 nas regiões
Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil, podem resultar em baixos níveis de reservatório, baixa
capacidade operacional das hidrelétricas e escassez de energia. Em resposta a qualquer escassez
de energia, o governo brasileiro poderá criar programas de racionamento para limitar o consumo
de energia. Por exemplo, durante o período de escassez entre 2000 e 2001, o governo brasileiro
instituiu o Programa de Racionamento de
Energia, um programa para reduzir o consumo de energia que ficou vigente de 1 de junho de 2001
a 28 de fevereiro de 2002. O Programa de Racionamento de Energia estabeleceu limites para o
consumo de energia por consumidores industriais, comerciais e residenciais. Da mesma forma, o
volume de energia adquirido por distribuidoras foi forçadamente reduzido proporcionalmente ao
consumo reduzido. Períodos de escassez intensa de chuvas ou índices pluviométricos constantes
abaixo da média, resultando em escassez de energia, poderão afetar negativamente nossa
situação financeira e nossos resultados operacionais.
Além disso, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) pode, periodicamente, exigir cortes de
energia temporários a fim de gerenciar a demanda de curto prazo por energia. O aumento na
frequência ou duração desses cortes pode resultar no consumo reduzido de energia e em uma
redução concomitante de nossa receita operacional bruta.
Caso o Brasil passe por outro período de escassez real ou potencial de energia (uma situação que
pode acontecer e não podemos controlar ou prever), o governo brasileiro poderá implementar
políticas ou medidas semelhantes ou alternativas no futuro para resolver a escassez, como
programas de conservação de energia, incluindo reduções obrigatórias no consumo de energia,
bem como campanhas públicas de sensibilização geral para a população para incentivar a redução
do consumo de eletricidade.
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A escassez futura de energia resultante de condições hidrológicas ou de políticas ou medidas do
governo brasileiro, como programas de racionamento de energia e campanhas públicas, poderá
resultar em uma redução obrigatória ou voluntária no consumo de energia e pode
consequentemente nos afetar substancial e negativamente em diferentes níveis.
(h)

à regulamentação dos setores em que a Companhia atua

Estamos sujeitos à regulamentação abrangente de nossas atividades pelo governo
brasileiro e não podemos ter certeza do efeito que alterações na legislação poderão causar
em nossos negócios, situação financeira e resultados operacionais.
Nossas atividades estão sujeitas a uma regulamentação intensa por diversas autoridades
reguladoras brasileiras, especialmente a Agência Nacional de Energia Elétrica, ou ANEEL. A
ANEEL regulamenta e supervisiona diversos aspectos de nossas atividades, incluindo os termos e
as condições dos contratos de compra de energia que estamos autorizados a celebrar, visto que
eles estão atrelados a leilões públicos federais e estabelecem nossas tarifas. Desde 2004, o
governo brasileiro implementou alterações fundamentais na regulamentação do setor de energia.
Em 15 de março de 2004, o governo brasileiro promulgou a Lei Federal nº 10.848, conhecida como
a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico. As principais reformas nos termos da Lei do Novo Modelo
do Setor Elétrico incluíram:
•

a criação de um Ambiente de Contratação Regulada para a compra e venda de energia por
meio do qual as distribuidoras devem contratar com antecedência, por meio de licitações
públicas, no mínimo 100% e no máximo 105% de suas necessidades de energia projetadas
para períodos de cinco anos;

•

uma proibição geral às distribuidoras de desempenhar quaisquer atividades além da distribuição
de energia, incluindo a geração ou transmissão de energia, exceto conforme estabelecido por
lei ou pelo contrato de concessão da distribuidora;

•

uma proibição às distribuidoras de atenderem suas necessidades de abastecimento de energia
por meio da compra de energia de afiliadas, exceto nos termos dos contratos bilaterais
existentes e previamente aprovados pela ANEEL ou assinados no Ambiente de Contratação
Regulada; e

•

uma proibição às distribuidoras de vender energia a clientes livres por preços livremente
negociados, exceto pelas vendas na área de concessão das distribuidoras nas mesmas
condições aplicáveis a clientes cativos.

•

No dia 11 de janeiro de 2013, o governo brasileiro promulgou a Lei nº 12.783, que dispõe sobre
novas normas a respeito das concessões de geração, transmissão e distribuição de energia,
incluindo, entre outros, novas condições para a prorrogação dessas concessões.

A ANEEL tem amplos poderes de regulamentação nos termos da Lei do Novo Modelo do Setor
Elétrico para regulamentar as atividades das companhias no setor de energia elétrica no Brasil e,
em alguns casos, os procedimentos de regulamentação da ANEEL incluem levar em consideração
as opiniões das companhias em operação no setor de energia e do público em geral. As normas
da ANEEL podem ter um impacto significativo sobre as operações das companhias de distribuição,
incluindo as da nossa própria companhia. Esses poderes de regulamentação poderão afetar
diferentes aspectos de nossas atividades, incluindo nossas tarifas, indicadores de qualidade,
continuidade de serviços e sanções. Caso sejamos obrigados pela ANEEL a fazer investimentos
de capital adicionais e inesperados, e não nos permitam ajustar adequadamente nossas tarifas, ou
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caso a ANEEL modifique os regulamentos relacionados aos ajustes tarifários ou às correções
tarifárias, poderemos ter nossos negócios afetados negativamente.
Além disso, tanto a implementação de nossa estratégia de crescimento como de nossas atividades
comuns poderão ser afetadas negativamente por ações governamentais como alterações na
legislação vigente, o encerramento de programas federais e estaduais de concessão, a criação de
critérios mais rígidos para a qualificação em leilões públicos de energia ou um atraso na correção
e implementação de novas tarifas anuais.
Nossa incapacidade de prever, influenciar ou responder adequadamente a mudanças na lei ou na
regulamentação, incluindo qualquer incapacidade de obter aumentos esperados ou contratados
nas tarifas de energia ou ajustes nas tarifas para refletir o aumento das despesas, bem como
determinar a possibilidade e as condições para a prorrogação do prazo da nossa concessão, pode
afetar negativamente nossos resultados operacionais. Além disso, alterações na legislação ou
alterações na aplicação ou interpretação de disposições regulatórias no Brasil, onde as tarifas de
energia estão sujeitas à análise ou aprovação regulatória, podem afetar negativamente nossas
atividades, incluindo, entre outros, por meio de:
•

alterações na determinação, definição ou classificação de custos a serem incluídos como custos
reembolsáveis ou de repasse a serem incluídos nas tarifas que cobramos de nossos clientes;

•

alterações na determinação do que é uma taxa de retorno sobre o capital investido adequada
ou uma determinação de que nosso lucro operacional ou de que as tarifas que cobramos dos
clientes são muito elevadas, resultando na redução das tarifas ou descontos aos clientes;

•

alterações na definição ou determinação de custos gerenciáveis e não gerenciáveis;

•

alterações prejudiciais nas leis tributárias;

•

alterações na definição de acontecimentos que podem ou não ser qualificados como alterações
no equilíbrio econômico;

•

alterações nas legislações estaduais e municipais;

•

alterações na regulamentação impondo investimentos não previstos como, por exemplo, um
programa de enterramento de rede elétrica;

•

alterações nas interpretações das regulamentações pelas autoridades governamentais;

•

alterações nos momentos de ajustes ou correções das tarifas; ou

•

outras alterações relacionadas a licenciamento ou permissão que afetem nossa capacidade de
conduzir nossas atividades.

Não há garantia de que nossos negócios, nossa situação financeira e nossos resultados
operacionais não sejam afetados negativamente por reformas ou mudanças na maneira como
nossas tarifas são regulamentados pela ANEEL. O cenário regulatório está em constante mudança
e pode ser difícil prever o impacto desses regulamentos sobre nosso negócio. Caso alterações
regulatórias exijam que conduzamos nosso negócio de forma substancialmente diferente de
nossas operações atuais, nossos resultados operacionais e financeiros poderão ser afetados
negativamente.
A estrutura regulatória na qual operamos está sujeita a um questionamento jurídico.
Embora a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico esteja atualmente em pleno vigor, questionamentos
a respeito da constitucionalidade da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico ainda estão pendentes

PÁGINA: 43 de 509

Formulário de Referência - 2018 - ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.

Versão : 18

4.1 - Descrição dos fatores de risco

no Supremo Tribunal Federal. Na data deste Formulário de Referência, não existe nenhuma
estimativa para o proferimento de uma decisão final. Caso toda ou parte da Lei do Novo Modelo do
Setor Elétrico seja considerada inconstitucional, haveria consequências incertas para a validação
da regulamentação existente e o futuro desenvolvimento da estrutura regulatória. É difícil prever o
resultado do processo judicial, porém ele pode ter um impacto prejudicial sobre todo o setor de
energia, incluindo sobre nossos negócios e resultados operacionais.
As tarifas que cobramos pelas vendas de energia a Consumidores Cativos e as tarifas pela
utilização do sistema de distribuição que cobramos dos Consumidores Livres e Especiais
são determinadas pela ANEEL de acordo com um contrato de concessão com o governo
brasileiro; assim, nossas receitas operacionais podem ser afetadas negativamente caso a
ANEEL tome decisões em relação às nossas tarifas que não sejam favoráveis a nós.
A ANEEL estabelece as tarifas que poderemos cobrar de nossos consumidores, de acordo com
uma fórmula já estabelecida em nosso contrato de concessão, que podem variar de acordo com
novas metodologias de cálculo implementadas por lei e/ou por resoluções da ANEEL.
Nosso contrato de concessão e a legislação brasileira estabelecem um mecanismo que permite
três tipos de ajustes tarifários: (i) Reajuste tarifário anual, ou RTA; (ii) Reajuste tarifário periódico,
ou RTP; e (iii) Revisão tarifária extraordinária, ou RTE. Para maiores informações sobre os
reajustes tarifários, ver item 7.5 deste Formulário de Referência.
Não podemos garantir que a ANEEL estabelecerá tarifas adequadas que permitam que os custos
de aumentos nas tarifas sejam integrais ou parcialmente repassados aos consumidores. Além
disso, à medida que qualquer um desses ajustes não seja feito pela ANEEL quando necessário,
nossos negócios, nossa situação financeira e nossos resultados operacionais poderão ser afetados
negativamente. Além disso, a ANEEL poderá não autorizar a recuperação de todos os custos
relacionados a nossos investimentos de capital e poderá exigir que as quantias recuperadas
anteriormente sejam reembolsadas aos consumidores caso seja determinado que nossos
investimentos de capital não foram prudentes ou foram resultantes de falhas em nossos controles
internos, como a falha em registrar adequadamente o investimento de capital.
O critério da ANEEL para revisão das nossas tarifas, bem como possíveis alterações na
metodologia utilizada para calcular correções tarifárias periódicas, geram incerteza significativa na
operação de nossos negócios e poderá resultar em tarifas inferiores do que as que solicitamos ou
previmos. Além disso, não há garantia de que as tarifas que cobramos dos nossos clientes não
serão inesperadamente reduzidas e não há garantia de que conseguiremos repassar os custos
que incorremos aos nossos clientes. Se não conseguirmos repassar nossos custos a nossos
consumidores (incluindo custos de aquisição de energia, subsídios tarifários e outros custos), isso
poderá ter um efeito prejudicial substancial sobre nossa situação financeira e nossos resultados
operacionais.
Nossos controles internos poderão ser insuficientes para evitar ou detectar violações da
legislação aplicável ou de nossas políticas internas dentro de nossa companhia.
Nossos procedimentos de compliance e controle internos podem não ser suficientes para evitar ou
detectar todas as condutas impróprias, fraudes ou violações de leis aplicáveis por parte de nossos
funcionários e membros de nossa administração. Caso nossos funcionários ou outras pessoas
relacionadas a nós se envolvam em práticas fraudulentas, corruptas ou desleais ou violem leis e
regulamentos aplicáveis ou nossas políticas internas, poderemos ser responsabilizados por
qualquer uma dessas violações, o que pode resultar em penalidades, multas ou sanções que
podem afetar substancial e negativamente nossos negócios e imagem.
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Alterações na legislação tributária, incentivos e benefícios fiscais ou diferentes
interpretações das legislações fiscais podem prejudicar nossos resultados operacionais.
As mudanças nas leis tributárias, legislações fiscais, interpretações das autoridades fiscais e
normas contábeis tributárias no Brasil podem resultar em alíquotas maiores de impostos sobre
nossos resultados, o que pode reduzir significativamente nossos lucros e fluxos de caixa
operacionais. Além disso, nossos resultados operacionais e condição financeira podem reduzir se
certos incentivos fiscais não forem mantidos ou renovados. Nós podemos não ter conhecimento de
todas as alterações que afetem nossos negócios e, portanto, podemos falhar no recolhimento de
impostos e taxas aplicáveis ou no cumprimento das legislações fiscais, o que poderá resultar em
liquidações fiscais adicionais e penalidades para nós.
Ademais, estamos envolvidos em procedimentos fiscais fundados em diferentes interpretações
entre nós e as autoridades fiscais brasileiras a respeito da legislação tributária que, caso sejam
julgados desfavoravelmente a nós, podemos ser obrigados a arcar com o pagamento de impostos
em grandes montantes, que podem afetar adversamente nossos negócios e resultados financeiros.
Não podemos garantir que obteremos ou renovaremos todas as permissões de operação
necessárias para a condução do nosso negócio ou que todos os imóveis utilizados em nossa
operação estão com titularidade regularizada.
As licenças e autorizações exigíveis e aplicáveis às atividades da Companhia são emitidas por
órgãos públicos como prefeituras, agências ambientais e/ou Corpo de Bombeiros e devem ser
mantidas válidas. Quando necessário, essas licenças e autorizações devem renovadas com as
autoridades públicas apropriadas. Atualmente, existem imóveis utilizados pela Companhia, tais
como subestações, bases operacionais e lojas que (i) possuem pendências a serem superadas
para a emissão ou renovação das referidas licenças e autorizações ou (ii) cuja titularidade não
está em nome da Companhia.
Nós não podemos garantir que obteremos todas as licenças, autorizações, licenças ambientais
e/ou licenças de uso e operação necessárias para a operação das nossas atividades. A demora ou
indeferimento, por parte dos órgãos licenciadores, na emissão ou na renovação de licenças, assim
como eventual impossibilidade da Companhia em atender às exigências estabelecidas por tais
órgãos no curso do processo de licenciamento poderão afetar adversamente os seus resultados
operacionais.
A falta de obtenção ou renovação dessas licenças e/ou autorizações pode resultar na aplicação de
multas e na interdição de nossos estabelecimentos irregulares, com a interrupção de nossas
atividades. Ainda, na possibilidade de fechamento ou interrupção temporária de qualquer uma de
nossas unidades, os nossos negócios e resultados poderão ser afetados negativamente. A não
obtenção ou renovação do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros implica não só na possibilidade
de multas e de interrupção das atividades, como também no risco da respectiva seguradora não
indenizar à Companhia em caso de sinistro. Por fim, caso eventual sinistro venha a ocorrer em
imóvel sem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e resulte em vítimas ou feridos, poderá
agravar a responsabilidade civil (da Companhia e administradores) e criminal (dos administradores)
pelo acidente, e ainda resultar em dano à imagem da Companhia, afetando negativamente os seus
negócios e resultados.
(i)

aos países estrangeiros em que a Companhia atua

Não aplicável, pois a Companhia atua somente em território brasileiro.
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(j)

questões socioambientais

As nossas atividades, incluindo os equipamentos, instalações e operações, estão sujeitos a
ampla regulamentação ambiental que podem se tornar mais rigorosos no futuro e resultar
em maiores responsabilidades e investimentos de capital.
As atividades da Companhia, incluindo os equipamentos, instalações e operações, estão sujeitos
a ampla regulamentação ambiental, de segurança e saúde – em âmbito federal, estadual e
municipal –, a exemplo da Portaria nº 80, de 14 de outubro de 2005, da SVMA (Secretaria do Verde
e do Meio Ambiente), que estabelece o licenciamento ambiental para as atividades de reforma com
ampliação de tensão ou de corrente nominal e de implantação de novas unidades de Linhas de
Transmissão e Subestações dos sistemas de geração, de transmissão e de distribuição de energia
elétrica, com tensão nominal igual ou superior a 69 kV no Município de São Paulo.
Esta mesma Portaria estabelece o Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) a ser apresentado no
processo de licenciamento ambiental para sistemas lineares com tensão nominal de 69 kV a 230
kV, o que é aplicável à Companhia e que a torna mais restritiva do que as demais normas legais,
ao prever a adoção de medidas de precaução, estruturais, operacionais e técnicas que visem à
diminuição dos campos elétricos e magnéticos gerados nas áreas de livre acesso à população em
geral, mediante limites extremamente restritivos. Caso a Companhia não tenha êxito em seguir os
termos da referida Portaria, estará sujeita à aplicação das sanções previstas na Lei Federal nº
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e no Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008.
Adicionalmente, a emissão das licenças ambientais poderá ficar comprometida, impossibilitando a
operação e a realização das obras de expansão, manutenção e melhoria do sistema. Projetos
especiais para atendimento aos limites da Portaria (tais como o alteamento de estruturas, linhas
subterrâneas e faixas de segurança mais largas) tendem a tornar as obras mais caras, impactando
negativamente no orçamento da Companhia.
Além disso, no Estado de São Paulo vige a Lei Estadual n.º 12.288, de 22 de fevereiro de 2006,
que dispõe sobre a eliminação controlada dos PCBs (Bifenilas Policloradas) e dos seus resíduos,
a descontaminação e da eliminação de transformadores, capacitores e demais equipamento
elétricos que contenham PCB. Nos termos da referida Lei Estadual, os transformadores,
capacitores e demais equipamentos elétricos contaminados com PCBs, que forem desativados por
atingirem o final da sua vida útil, ou por qualquer outro motivo, deverão ter a sua destinação final
processada, no máximo, após 3 anos da data da sua desativação, não podendo ultrapassar
dezembro de 2020.
Existem discussões em andamento em Brasília para o estabelecimento de regras em âmbito
federal e fixação de prazo para destinação final adequada até 2028, tratadas no PL 1075/2011.
Além disso, as atividades do setor de distribuição de energia podem causar danos ao meio
ambiente, dentre eles: contaminações ambientais decorrentes do manuseio de equipamentos
isolados a óleo, emissão de ruído na operação de transformadores, intervenção em áreas
ambientalmente protegidas, poda e manejo inadequado de vegetação.
Cumpre destacar, ainda, que existem leis municipais em São Paulo e em Barueri, a Lei Municipal
nº 14.023/2005, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 47.817/2006 e a Lei Municipal nº
2.534/2017, respectivamente, ambas dispondo sobre a obrigatoriedade de tornar subterrâneo todo
o cabeamento instalado nos referidos municípios.
A legislação estadual (Lei Estadual nº 13.577, de 8 de julho de 2009) impõe àquele que direta ou
indiretamente causar degradação ambiental o dever de gerenciar as áreas contaminadas, assim
como a legislação federal impõe o dever de reparar ou indenizar os danos causados ao meio
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ambiente e a terceiros afetados, independentemente da existência de culpa. Além do risco de
sanções tanto na esfera penal (pena de reclusão de um a quatro anos e multa) quanto na esfera
administrativa (multas variando de R$5.000,00 a R$50.000.000,00, valor máximo estipulado na
legislação para infração ambiental), bem como o dever de reparar o dano na esfera civil, a
existência de contaminação ambiental (solo e lençol freático) pode ter um impacto negativo sobre
a nossa imagem, principalmente quando existe risco à saúde humana. A limpeza e o
monitoramento dos processos de uma área contaminada são dispendiosos e demorados.
A legislação federal também prevê a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
poluidora, bem como responsabilidade pessoal dos administradores para viabilizar o ressarcimento
de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Como consequência, os sócios e
administradores da empresa poluidora poderão ser obrigados a arcar com o custo da reparação
ambiental.
O pagamento de substanciais despesas para recuperação do meio ambiente e indenizações
ambientais pode obrigar a Companhia a retardar ou redirecionar investimentos em outras áreas e
ter um efeito adverso sobre os resultados da Companhia. As agências governamentais ou outras
autoridades podem, ainda, atrasar de maneira significativa a emissão ou renovação das licenças e
autorizações necessárias para o desenvolvimento dos negócios de empresas do setor elétrico,
inclusive da Companhia, podendo causar atrasos em cronogramas de implantação de projetos.
Qualquer ação neste sentido por parte das agências governamentais poderá afetar de maneira
negativa os negócios do setor de energia elétrica e ter um efeito adverso para os negócios e
resultados da Companhia.
Adicionalmente, as regulamentações ambientais poderão ficar mais rigorosas no futuro, resultando
em um aumento de investimentos necessários que poderá gerar um efeito adverso nos negócios,
resultados operacionais e condição financeira da Companhia.
(k)

questões macroeconômicas

O governo federal brasileiro exerce influência significativa sobre a economia brasileira. Essa
influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, podem nos afetar
adversamente.
O governo federal brasileiro frequentemente influência de forma significativa a economia do país e
ocasionalmente realiza mudanças significativas em políticas e regulamentações. As ações do
governo do Brasil para controlar a inflação e outras políticas e regulamentações frequentemente
envolvem, entre outras medidas, aumentos nas taxas de juros, mudanças nas políticas tributárias,
controles de preços, controles cambiais, desvalorizações da moeda, controles de capital e limites
às importações. Não temos controle e não podemos prever que medidas ou políticas o governo
brasileiro poderá adotar no futuro. Nós e o preço de mercado de nossos valores mobiliários
poderemos ser afetados negativamente por mudanças nas políticas governamentais, bem como
por fatores econômicos gerais, incluindo, entre outros:
•

crescimento ou desaceleração da economia brasileira;

•

taxas de juros e políticas monetárias;

•

taxas de câmbio e flutuações cambiais;

•

inflação;

•

liquidez dos mercados domésticos de capital e de empréstimos;
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•

controles de importação e exportação;

•

controles cambiais e restrições a remessas para o exterior;

•

modificações na legislação segundo interesses políticos, sociais e econômicos;

•

políticas fiscais e mudanças nas leis tributárias;

•

instabilidade econômica, política e social;

•

regulamentos trabalhistas e previdenciários;

•

escassez e racionamento de energia;

•

intervenção, ou modificação, ou rescisão de concessões de energia existentes pelo governo
brasileiro; e

•

outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos no Brasil ou que afetem o Brasil.

A incerteza com relação a se o governo federal brasileiro implementará mudanças nas políticas ou
regulamentos que afetam esses ou outros fatores no futuro poderá afetar o desempenho
econômico e contribuir para a incerteza econômica no Brasil, o que poderá ter um efeito prejudicial
sobre nós e nossas ações ordinárias. A recente instabilidade política e econômica resultou em uma
percepção negativa da economia brasileira e em volatilidade no mercado de valores mobiliários
brasileiro, o que também poderá afetar negativamente a Companhia e nossas ações ordinárias.
Além disso, o Brasil apresenta atualmente condições macroeconômicas fragilizadas, que devem
continuar até no mínimo o primeiro semestre de 2018. Não podemos prever que medidas o governo
federal brasileiro tomará frente ao acúmulo das pressões macroeconômicas ou outros fatores.
A incerteza econômica e instabilidade política atuais no Brasil poderão nos afetar
negativamente e o preço de nossas ações ordinárias.
O cenário político do Brasil influenciou historicamente, e continua a influenciar, o desempenho da
economia do país. As crises políticas afetaram e continuam afetando a confiança dos investidores
e do público em geral, resultando historicamente em desaceleração econômica e alta volatilidade
dos valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras.
A instabilidade econômica recente no Brasil contribuiu para uma queda na confiança do mercado
na economia brasileira, bem como para uma deterioração do cenário político. Além disso, várias
investigações atuais sobre alegações de lavagem de dinheiro e corrupção em andamento pelo
Ministério Público Federal, incluindo a maior dessas investigações, conhecida como Lava Jato,
afetaram negativamente a economia brasileira e o cenário político. Membros do governo brasileiro,
bem como os diretores seniores de grandes empresas estatais, enfrentaram ou enfrentam
alegações de corrupção e lavagem de dinheiro como resultado dessas investigações. Essas
pessoas supostamente aceitaram subornos por meio de propinas em contratos concedidos pelo
governo a várias empresas de infraestrutura, petróleo e gás e construção. Os lucros dessas
propinas supostamente financiaram as campanhas eleitorais de partidos políticos que constituíam
a coalizão do governo anterior, que foi liderada pela ex-presidente Dilma Rousseff, e esses
recursos não foram contabilizados ou publicamente divulgados. Esses recursos também foram
supostamente destinados ao enriquecimento pessoal de algumas pessoas. Vários políticos
eminentes, incluindo membros do Congresso, e diretores de alto escalão de grandes companhias
e empresas estatais no Brasil foram presos, condenados por várias acusações relacionadas a
corrupção, celebraram acordos de delação premiada com o ministério público e/ou pediram
demissão ou foram destituídos de seus cargos. O possível resultado da Lava Jato, bem como de
outras investigações relacionadas a corrupção em andamento, é incerto, porém elas já tiveram um
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impacto negativo sobre a imagem e a reputação das companhias implicadas, bem como sobre a
percepção geral de mercado da economia brasileira, do cenário político e do mercado de capitais
brasileiro. Não temos controle e não podemos prever se essas investigações ou alegações levarão
a instabilidade política e econômica ainda maior nem se novas alegações contra representantes
de governo serão feitas no futuro.
Em meio a esse cenário de incerteza política e econômica, a Presidente Dilma Rousseff foi
destituída do cargo em 12 de maio de 2016, quando o Senado votou a favor de um julgamento de
impeachment contra ela. A Presidente Rousseff foi substituída pelo Vice-Presidente Michel Temer,
que atuou como Presidente até a Sra. Rousseff ser permanentemente destituída do cargo pelo
Senado em 31 de agosto de 2016. O mandato do Presidente Temer terminará em dezembro de
2018.
Em maio de 2017, vários pedidos de impeachment contra o Presidente Temer foram apresentados
ao Congresso por partidos da oposição após o surgimento de alegações de que o Sr. Temer
aparentemente havia endossado o suborno de um político encarcerado. Em 26 de junho de 2017,
o Ministério Público apresentou denúncias contra o Presidente Temer, que foram então
encaminhadas para o Congresso para uma decisão. Em 2 de agosto de 2017, o Congresso decidiu,
pela maioria dos votos, contra a acusação criminal do Presidente Temer nessas acusações, e as
acusações foram arquivadas pelo restante de seu mandato. Em um processo não relacionado, em
9 de junho de 2017, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não havia evidências suficientes
contra o Presidente Temer e a ex-presidente Rousseff nas acusações relacionadas ao
financiamento ilegal de campanhas durante a campanha de eleição de 2014 do Presidente Temer
e da ex-presidente Rousseff. Em 14 de setembro de 2017, o Ministério Público apresentou outra
denúncia contra o Presidente Temer, que foi então encaminhada para o Congresso para decisão,
como no processo anterior. Em 25 de outubro de 2017, o Congresso decidiu, pela maioria dos
votos, contra a acusação criminal do Presidente Temer nessas acusações, e as acusações foram
arquivadas pelo restante de seu mandato. Não podemos prever como as investigações e processos
atuais nos afetarão nem ao preço de nossas ações ordinárias. Adicionalmente, a incerteza sobre
a possibilidade de o atual governo brasileiro implementar mudanças em políticas ou regulamentos
no futuro poderá contribuir para a incerteza econômica no Brasil e aumentar a volatilidade dos
valores mobiliários emitidos no exterior por companhias brasileiras.
Qualquer dos fatores acima poderá gerar mais incerteza política, que pode ter um efeito prejudicial
substancial sobre a economia brasileira e, consequentemente, sobre nós e o preço de nossas
ações ordinárias.
Alterações na legislação tributária do Brasil poderão afetar adversamente os nossos
resultados operacionais.
O Governo Federal regularmente implementa alterações no regime fiscal, que afetam os
participantes do mercado de energia. Essas alterações incluem mudanças nas alíquotas e,
ocasionalmente, a cobrança de tributos temporários, cuja arrecadação é associada a determinados
propósitos governamentais específicos. Algumas dessas medidas poderão resultar em um
aumento da nossa carga tributária, o que poderá, por sua vez, influenciar nossa lucratividade e
afetar adversamente os preços de nossa energia vendida e do nosso resultado financeiro. Não há
garantias de que seremos capazes de obter um reajuste tempestivo e integral das nossas receitas
e, por consequência, nem de que conseguiremos manter nossos preços, nosso fluxo de caixa
projetado e nossa lucratividade. Caso não haja o repasse desses tributos adicionais aos
consumidores em valores suficientes e prazo hábil, os resultados operacionais e condição
financeira da Companhia podem ser adversamente afetados.
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Eventuais alterações na regulamentação do setor elétrico podem afetar de maneira adversa
as empresas do setor de energia elétrica, inclusive os negócios e os resultados da
Companhia.
A atividade da Companhia é regulamentada e supervisionada pela ANEEL. A ANEEL e outros
órgãos fiscalizadores tem, historicamente, exercido um grau substancial de influência sobre os
negócios da Companhia, inclusive a influência sobre as modalidades e os termos e condições dos
contratos relacionados à energia que a Companhia está autorizada a celebrar. Nos últimos anos,
o Governo Federal implantou novas políticas para o setor de energia.
As principais atividades comerciais, a implementação da estratégia de crescimento e a condução
das atividades da Companhia podem ser afetadas de forma adversa por ações governamentais,
dentre as quais: (a) alteração na legislação aplicável aos negócios da Companhia; (b)
descontinuidade e/ou mudanças nos programas de concessão federal e estaduais; e (c) imposição
de critérios mais rigorosos para a qualificação em licitações futuras. A Companhia não pode
assegurar as políticas que serão adotadas pelo Governo Federal no futuro e em que medidas tais
definições poderão afetar os resultados operacionais da Companhia. Caso a Companhia seja
obrigada a proceder de maneira substancialmente diferente daquela estabelecida em seu plano de
negócio, os resultados financeiros e operacionais da Companhia poderão ser adversamente
afetados.
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Risco de crédito
$ &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD D ULVFRV GH FUpGLWR UHODFLRQDGRV j L  FRQWDV D UHFHEHU GH FOLHQWHV LL 
HTXLYDOHQWHV GH FDL[D H LQYHVWLPHQWRV GH FXUWR SUD]R H LLL  DWLYR ILQDQFHLUR VHWRULDO H DWLYR
ILQDQFHLURGDFRQFHVVmR
Contas a receber
2ULVFRGHFUpGLWRUHODFLRQDGRjVFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVHVWiFRQFHQWUDGRQDVDWLYLGDGHVGH
GLVWULEXLomRGHHQHUJLDHOpWULFD(PGHFRUUrQFLDGDUHJXODPHQWDomRGRVHWRUGHHQHUJLDHOpWULFDH
GRV WHUPRV GRV FRQWUDWRV GH FRQFHVVmR D &RPSDQKLD HVWi REULJDGD D IRUQHFHU HQHUJLD HOpWULFD
SDUDWRGRVRVFOLHQWHVORFDOL]DGRVQDVXDiUHDGHFRQFHVVmRSRGHQGRVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGD
SHORQmRSDJDPHQWRGHIDWXUDVSRUVHXVFOLHQWHVULVFRGHLQDGLPSOrQFLDTXHJHUDULDDFRQVWLWXLomR
GH3URYLVmRGH&UpGLWRVGH/LTXLGDomR'XYLGRVDHFRQVHTXHQWHPHQWHLPSDFWDULDRUHVXOWDGRGD
&RPSDQKLD2ULVFRGHLQDGLPSOrQFLDTXHJHUDD3URYLVmRSDUD&UpGLWRVGH/LTXLGDomR'XYLGRVD
³3&/'´ LPSDFWRXRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDO HQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GHHP5PLOK}HV
$ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH R LPSDFWR GHVWH ULVFR p DOWR H QmR p SRVVtYHO PHQVXUDU
DQWHFLSDGDPHQWHRVLPSDFWRVILQDQFHLURVQRVQHJyFLRVHQDVLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
Caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo
$ &RPSDQKLD HVWi H[SRVWD DRV ULVFRV DVVRFLDGRV jV DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV GHSRVLWDGDV HP
LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV TXH HVWmR VXVFHWtYHLV jV Do}HV GR PHUFDGR H DR ULVFR D HOH DVVRFLDGR
SULQFLSDOPHQWH j IDOWD GH JDUDQWLDV SDUD RV YDORUHV DSOLFDGRV SRGHQGR RFRUUHU SHUGD GHVWHV
YDORUHV FDVR XPD GHVVDV LQVWLWXLo}HV WRUQHVH LQVROYHQWH DIHWDQGR DGYHUVDPHQWH D VLWXDomR
ILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
(PGHGH]HPEURGHDH[SRVLomRGDFRPSDQKLDHUDGH5PLOK}HVHWRGRRFDL[DH
LQYHVWLPHQWRVGHFXUWRSUD]RHVWDYDPDSOLFDGRVMXQWRjVLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV
Ativo financeiro setorial e ativo financeiro da concessão
(PFDVRGHUHVFLVmRDQWHFLSDGDRXWpUPLQRGRQRVVRFRQWUDWRGHFRQFHVVmRQmRKiJDUDQWLDGH
TXHUHFHEHUHPRVLQGHQL]DomRGRJRYHUQREUDVLOHLURFRPUHODomRDRVDWLYRVTXHQmRWLYHUHPVLGR
WRWDOPHQWHDPRUWL]DGRV4XDOTXHUSDJDPHQWRGHLQGHQL]DomRTXHUHFHEHUPRVSRGHUiVHULQIHULRU
DR YDORU UHVLGXDO GRV DWLYRV TXH GHYROYHPRV DR JRYHUQR EUDVLOHLUR $VVLP SRGHUHPRV QmR VHU
LQGHQL]DGRV SHOD SHUGD GH OXFURV IXWXURV UHODFLRQDGRV DRV DWLYRV GH FRQFHVVmR $OpP GLVVR
TXDOTXHU UHIHULGR SDJDPHQWR SRGHULD VHU SRVWHUJDGR SRU PXLWRV DQRV &DVR QRVVR FRQWUDWR GH
FRQFHVVmRVHMDUHVFLQGLGRSRUUD]}HVDWULEXtYHLVDQyVRYDORUGHLQGHQL]DomRDVHUSDJRSRGHVHU
VXEVWDQFLDOPHQWHUHGX]LGRSRUPHLRGDDSOLFDomRGHPXOWDVRXRXWUDVSHQDOLGDGHV1mRSRGHPRV
JDUDQWLU DR LQYHVWLGRU TXH D LQGHQL]DomR D VHU UHFHELGD QD KLSyWHVH GH UHVFLVmR GR FRQWUDWR GH
FRQFHVVmRRXUHYHUVmRGHQRVVRVDWLYRVVHUiDGHTXDGDRXSDJDSRQWXDOPHQWHRTXHSRGHDIHWDU
DGYHUVDPHQWHQRVVDVLWXDomRILQDQFHLUD
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$H[SRVLomRDRULVFRGRFUpGLWRHPGHGH]HPEURGHp YDORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV 

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
,QYHVWLPHQWRVGHFXUWRSUD]R
&RQVXPLGRUHVUHYHQGHGRUHVHRXWURV
&RQWDVDUHFHEHUDFRUGRV
$WLYRILQDQFHLURVHWRULDOOtTXLGR
$WLYRILQDQFHLURGDFRQFHVVmR
7RWDOGDH[SRVLomR







 

1RWD2VVDOGRVGH³FRQVXPLGRUHVUHYHQGHGRUHVHRXWURV´H³FRQWDVDUHFHEHU±DFRUGRV´UHIHUHPVHDRFLUFXODQWHHQmR
FLUFXODQWH

Risco de gerenciamento de capital
$ HVWUXWXUD GH FDSLWDO p LPSDFWDGD SHODV FRQGLo}HV PDFURHFRQ{PLFDV H VHWRULDLV H SRU VHUHP
IDWRUHVH[WHUQRVHQmRFRQWURODGRVSHOD&RPSDQKLDSRGHPLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHDFDSWDomRGH
QRYRVHPSUpVWLPRVHHPLVV}HVGHYDORUHVPRELOLiULRVMXQWRDRPHUFDGRILQDQFHLURHGHFDSLWDLVH
RSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVEHPFRPRDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVDFRQGLomRILQDQFHLUD
$ &RPSDQKLD LQFOXL GHQWUR GD HVWUXWXUD GH GtYLGD OLTXLGD HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV
GHErQWXUHV H DUUHQGDPHQWR ILQDQFHLUR PHQRV FDL[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D H LQYHVWLPHQWRV GH
FXUWRSUD]R
1DWDEHODDEDL[RHVWiGHPRQVWUDGDDGtYLGDOtTXLGDGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGHH
 YDORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRSHUFHQWXDLV 


1RWD 2V VDOGRV GH ³HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV´ ³GHErQWXUHV´ H ³DUUHQGDPHQWR ILQDQFHLUR´ UHIHUHPVH DR FLUFXODQWH H
QmRFLUFXODQWH




$'tYLGD/tTXLGDQmRpXPDPHGLGDGHGHVHPSHQKRILQDQFHLUROLTXLGH]RXHQGLYLGDPHQWRUHFRQKHFLGDSHODVSUiWLFDV
FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO H QHP SHODV QRUPDV LQWHUQDFLRQDLV GH UHODWyULR ILQDQFHLUR International Financial
Reporting Standards ± ³,)56´  HPLWLGDV SHOR International Accounting Standards Board ³,$6%´  H QmR SRVVXL
VLJQLILFDGRSDGUmR2XWUDVFRPSDQKLDVSRGHPFDOFXODUVXDGtYLGDOtTXLGDGHIRUPDGLVWLQWDQmRKDYHQGRGHVWDIRUPD
FRPSDUDomR HQWUH DV GLYXOJDo}HV 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH D GtYLGD OtTXLGD YHU LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD

'R HQGLYLGDPHQWR ILQDQFHLUR WRWDO VDOGR GD GtYLGD VHQGR HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV
GHErQWXUHVHDUUHQGDPHQWRILQDQFHLUR±FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH HPGHGH]HPEURGH
HUDGHFXUWRSUD]R HPGHGH]HPEURGH HRSUD]RPpGLRHUDGHDQRV
DQRVHPGHGH]HPEURGH 
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Risco de Liquidez
2ULVFRGHOLTXLGH]DFRQWHFHFRPDGLILFXOGDGHGHFXPSULUFRPREULJDo}HVFRQWUDWDGDVHPGDWDV
SUHYLVWDV&DVRD&RPSDQKLDQmRVHMDFDSD]GHOLTXLGDUVXDVREULJDo}HVQRVSUD]RVDFRUGDGRVD
FREUDQoD GH PXOWDV RX TXDOTXHU DomR GH FREUDQoD SRU SDUWH GH VHXV FUHGRUHV SRGHP DIHWDU
DGYHUVDPHQWHDVLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
$ WDEHOD DEDL[R DSUHVHQWD LQIRUPDo}HV VREUH RV YHQFLPHQWRV IXWXURV GRV SDVVLYRV ILQDQFHLURV GD
&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGH YDORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV 

Riscos de taxas de juros
5LVFR GH WD[D GH MXURV UHSUHVHQWD D SRVVLELOLGDGH GH D &RPSDQKLD SRGHU LQFRUUHU DXPHQWR QRV
FXVWRVGRVHUYLoRGDGtYLGDHGDVGHVSHVDVILQDQFHLUDVGHOHVRULJLQDGDVSRUFRQWDGHHOHYDomRGD
WD[DGHMXURVUHODWLYDVDHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVGHEHQWXUHVHREULJDo}HVFRPHQWLGDGHGH
SUHYLGrQFLD SULYDGD )81&(63  R TXH SRGH LPSDFWDU DGYHUVDPHQWH D VLWXDomR ILQDQFHLUD GD
&RPSDQKLD
(PGHGH]HPEURGHDVRPDWyULDGRVVDOGRVGHHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVGHEHQWXUHV
H DUUHQGDPHQWR ILQDQFHLUR FLUFXODQWH H QmR FLUFXODQWH  HUD GH 5 PLOK}HV GRV TXDLV
LQGH[DGRVjWD[DGRV&HUWLILFDGRVGH'HSyVLWRV,QWHUEDQFiULRV ³&',´ LQGH[DGDVj
6(/,&  LQGH[DGRV j 7-/3 H  D WD[D IL[D 2 VDOGR GH REULJDo}HV FRP HQWLGDGH GH
HQWLGDGH SULYDGD )81&(63  HP  GH GH]HPEUR GH  HUD GH 5 PLOK}HV WRGR HOH
LQGH[DGRD,*3',
2PRQWDQWHGHH[SRVLomROtTXLGDGD&RPSDQKLDDRVULVFRVGHWD[DVGHMXURVHPGHGH]HPEUR
GHp YDORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV 


2V PRQWDQWHV GH HPSUpVWLPRV ILQDQFLDPHQWRV H GHErQWXUHV DSUHVHQWDGRV QD WDEHOD DFLPD
UHIHUHPVHVRPHQWHjVGtYLGDVLQGH[DGDVDR&',6(/,&H7-/3HQmRFRQWHPSODPRVVDOGRVGH
FXVWRVDDPRUWL]DU
Risco de moeda
$ &RPSDQKLD HVWi H[SRVWD DR ULVFR GH YDULDomR FDPELDO DWUHODGR DR GyODU QRUWHDPHULFDQR
DWUDYpV GRV SDJDPHQWRV GH HQHUJLD FRPSUDGD GH ,WDLSX 1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR GH 
UHSUHVHQWRXGDQRVVDGHHQHUJLDFRPSUDGD
3RGHRFRUUHUGHVFDVDPHQWRGRIOX[RGHFDL[DH[SRQGRDHPSUHVDDUHVWULo}HVGHFDL[DSRUFRQWD
GHIOXWXDo}HVQDVWD[DVGHFkPELR
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'HVVD IRUPD SRGHPRV VRIUHU LPSDFWRV ILQDQFHLURV QRV QHJyFLRV H QD VLWXDomR ILQDQFHLUD GD
&RPSDQKLD H QmR p SRVVtYHO PHQVXUDU DQWHFLSDGDPHQWH WDLV LPSDFWRV HP QRVVRV QHJyFLRV H
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
Riscos de aceleração de dívidas
$ &RPSDQKLD WHP FRQWUDWRV GH HPSUpVWLPRV ILQDQFLDPHQWRV H GHErQWXUHV FRP FOiXVXODV
UHVWULWLYDV ³covenants´  QRUPDOPHQWH DSOLFiYHLV D HVVHV WLSRV GH RSHUDo}HV UHODFLRQDGDV DR
DWHQGLPHQWRGHtQGLFHVHFRQ{PLFRILQDQFHLURVJHUDomRGHFDL[DHRXWURV
2VcovenantsILQDQFHLURVSUHYHHPXPOLPLWHPi[LPRGH[GRLQGLFDGRU'tYLGD/tTXLGD(%,7'$
$MXVWDGR VRESHQDGHHYHQWXDOYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRGDGtYLGDHPFDVRGHGHVFXPSULPHQWR
SRUGRLVWULPHVWUHVFRQVHFXWLYRV
 (%,7'$ DMXVWDGR ± VLJQLILFD R VRPDWyULR GRV ~OWLPRV GR]H PHVHV L  GR UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO
FRQIRUPHDSUHVHQWDGRQRGHPRQVWUDWLYRFRQWiELOGD&RPSDQKLDQDOLQKD³5HVXOWDGR2SHUDFLRQDO´
H[FOXLQGR DV UHFHLWDV H GHVSHVDV ILQDQFHLUDV  LL  WRGRV RV PRQWDQWHV GH GHSUHFLDomR H
DPRUWL]DomR LLL  WRGRV RV PRQWDQWHV UHODWLYRV D GHVSHVDV FRP HQWLGDGH GH SUHYLGrQFLD SULYDGD
FODVVLILFDGR QD FRQWD GH ³FXVWR GH RSHUDomR´ H LY  RV DMXVWHV GRV DWLYRV H SDVVLYRV UHJXODWyULRV
SRVLWLYRV H QHJDWLYRV QR UHVXOWDGR  FRQIRUPH DV UHJUDV UHJXODWyULDV GHWHUPLQDGDV SHOD $1((/
$JrQFLD1DFLRQDOGH(QHUJLD(OpWULFD GHVGHTXHQmRLQFOXtGRVQRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDODFLPD
$ &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH FRQWLQXDUi FXPSULQGR FRP WRGRV RV tQGLFHV HFRQ{PLFR
ILQDQFHLURV H TXH FDVR XP GHVFXPSULPHQWR YHQKD D RFRUUHU TXH DV VXDV GtYLGDV QmR VHUmR
DFHOHUDGDVFDXVDQGRXPLPSDFWRDGYHUVRQHJDWLYRVHPVHXVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
Risco de contratação de energia
2 SRUWIyOLR GH FRQWUDWRV GH HQHUJLD GH  FRQVLVWH QRV VHJXLQWHV FRPSRQHQWHV &RQWUDWR GH
,WDLSX H 352,1)$ &RQWUDWRV GH &RWDV GH *DUDQWLD )tVLFD  &&*) &RWDV GH $QJUD  H  H
&RQWUDWRVGH&RPHUFLDOL]DomRGH(QHUJLD(OpWULFDQR$PELHQWH5HJXODGR±&&($5¶V
'HDFRUGRFRPR'HFUHWR00(QDFRQWUDWDomRGHHQHUJLDHOpWULFDSHORVDJHQWHVGH
GLVWULEXLomRGHYHUiVHUUHDOL]DGDDWUDYpVGHOLFLWDomRQDPRGDOLGDGHGHOHLOmRVHQGRTXHDGXUDomR
GHVVHVFRQWUDWRV &&($5¶V VHUiHVWDEHOHFLGDSHORSUySULR00(
$OHJLVODomRDWXDOHVWDEHOHFHTXHDVHPSUHVDVGHGLVWULEXLomRGHYHPJDUDQWLURDWHQGLPHQWRDFHP
SRUFHQWRGRVVHXVPHUFDGRVGHHQHUJLDHSUHYrTXHD$1((/GHYHUiFRQVLGHUDUQRUHSDVVHGRV
FXVWRVGHDTXLVLomRGHHQHUJLDHOpWULFDDWpGRPRQWDQWHWRWDOGHHQHUJLDHOpWULFDFRQWUDWDGD
HPUHODomRjFDUJDDQXDOGHIRUQHFLPHQWRGDGLVWULEXLGRUD
$V LQFHUWH]DV GR FHQiULR PDFURHFRQ{PLFR H PHWHRUROyJLFR LPSDFWDP VLJQLILFDWLYDPHQWH DV
SURMHo}HVGDFDUJDSDUDFRQWUDWDomR
2V SULQFLSDLV IDWRUHV GH LQFHUWH]D QD FRPSUD GH HQHUJLD HVWmR UHODFLRQDGRV j SUHYLVmR GD
QHFHVVLGDGHGHDTXLVLomRGHHQHUJLDQRYDFRPDQWHFHGrQFLDGHDDQRVHPUHODomRDRLQtFLR
GRVXSULPHQWRGDHQHUJLDHOpWULFDDGTXLULGDHjH[SHFWDWLYDGHSUHoRVIXWXURV2QmRDWHQGLPHQWRD
 GR PHUFDGR SRGHUi HQVHMDU D DSOLFDomR GH SHQDOLGDGHV SRU LQVXILFLrQFLD GH FRQWUDWDomR H
UHSDVVHQmRLQWHJUDOjVWDULIDVGRVFXVWRVGHFRPSUDGHHQHUJLDQR0HUFDGRGH&XUWR3UD]R
1RFDVRGDVREUHFRQWUDWDomRYROXQWiULDDFLPDGROLPLWHGHUHSDVVHGHDGLIHUHQoDHQWUHD
UHFHLWDGHYHQGDGDVREUHFRQWUDWDomRQRPHUFDGRGHFXUWRSUD]RHRFXVWRGHFRPSUDGHHQHUJLD
p DEVRUYLGD SHOD FRQFHVVLRQiULD SRGHQGR UHVXOWDU HP ULVFR RX RSRUWXQLGDGH GHSHQGHQGR GR
FHQiULRGHSUHoRVGHHQHUJLDDRORQJRGRDQR$&RPSDQKLDHQFHUURXRDQRGHFRPXPQtYHO
GH FRQWUDWDomR GH  VHQGR R LPSDFWR DFLPD GR OLPLWH GH  HTXLYDOHQWH D 5 
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PLOK}HV YDORU DWXDOL]DGR GH 5  PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH   3RGHUHPRV WHU
QRVVRV UHVXOWDGRV ILQDQFHLURV H QHJyFLRV DGYHUVDPHQWH DIHWDGRV FDVR WDO H[FHVVR VHMD
FRQVLGHUDGDVREUHFRQWUDWDomRYROXQWiULDSHOD$1((/
$LQGDXPGRVIDWRUHVTXHYHPLPSDFWDQGRFRQVLGHUDYHOPHQWHRQtYHOGHFRQWUDWDomRpDPLJUDomR
GHFRQVXPLGRUHVDWHQGLGRVSRUIRQWHVDOWHUQDWLYDVDRPHUFDGROLYUH
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$ &RPSDQKLD HVWi DWXDOPHQWH HQYROYLGD HP SURFHVVRV MXGLFLDLV H DGPLQLVWUDWLYRV VREUH GLYHUVDV
TXHVW}HV OHJDLV UHJXODWyULDV H DGPLQLVWUDWLYDV LQFOXVLYH SURFHVVRV UHODFLRQDGRV D DXPHQWRV GH
WDULID UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO UHVSRQVDELOLGDGH ILVFDO REULJDo}HV WUDEDOKLVWDV SUHYLGHQFLiULDV H
TXHVW}HV DPELHQWDLV VHQGR TXH D PDLRULD GHVWHV SURFHVVRV RULJLQRXVH GR FXUVR UHJXODU GRV
QHJyFLRV GD &RPSDQKLD (P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD ILJXUDYD HP 
GHPDQGDV MXGLFLDLV VHQGR L   SURFHVVRV MXGLFLDLV FtYHLV GLUHLWR GR FRQVXPLGRU
UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO UHJXODWyULR SODQR FUX]DGR H LPRELOLiULR  LL   SURFHVVRV MXGLFLDLV H
DGPLQLVWUDWLYRVILVFDLVH LLL VmRSURFHVVRVMXGLFLDLVWUDEDOKLVWDV
3DUD RV ILQV GHVWH LWHP  IRUDP FRQVLGHUDGRV FRPR SURFHVVRV LQGLYLGXDOPHQWH UHOHYDQWHV L 
SURFHVVRV FRP YDORU LQGLYLGXDO LJXDO RX VXSHULRU D 5 PLOK}HV H LL  SURFHVVRV TXH
LQGLYLGXDOPHQWH WHQKDP SRWHQFLDO GH LPSDFWR ILQDQFHLUR DGYHUVR GH GDQR j LPDJHP HRX jV
DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD $ &RPSDQKLD DSUHVHQWD D VHJXLU XPD EUHYH GHVFULomR GRV SURFHVVRV
PDLVUHOHYDQWHVHPTXHILJXUDFRPRSDUWHVHJUHJDGRVSRUVXDQDWXUH]D
&RQWLQJrQFLDV7ULEXWiULDV
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDHUDSDUWHHPGLVSXWDVWULEXWiULDV
'HDFRUGRFRPDDQiOLVHGRVDGYRJDGRVH[WHUQRVGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGHR
YDORU WRWDO HQYROYLGR QRV SURFHVVRV WULEXWiULRV FRP FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO H SRVVtYHO HUD
FRQMXQWDPHQWHGH5PLOK}HVHRPRQWDQWHSURYLVLRQDGRHUDGH5PLOK}HV
$ PDLRULD GRV SURFHVVRV GH QDWXUH]D WULEXWiULD HP TXH D &RPSDQKLD ILJXUD QR SROR SDVVLYR
HQYROYHPH[HFXo}HVILVFDLVSURPRYLGDVSHODVDXWRULGDGHVILVFDLVHGLVFXVVmRVREUHDH[LJLELOLGDGH
GHWULEXWRVFREUDGRVSRUPHLRGDODYUDWXUDGHDXWRVGHLQIUDomR
'HQWUHRVSURFHVVRVGHQDWXUH]DWULEXWiULDLQGLYLGXDOPHQWHUHOHYDQWHVSDUDD&RPSDQKLDHPGH
GH]HPEURGHGHVWDFDPVHRVVHJXLQWHV
$UURODPHQWRGHEHQV

WƌŽĐĞƐƐŽŶǑϭϵϱϭϱ͘ϬϬϬϮϯϮͬϮϬϬϱͲϭϳ
DMXt]R

5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO

ELQVWkQFLD

5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO
5pX(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV
1mRKiFRQWLQJrQFLDYLQFXODGDDHVWHSURFHVVR
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVH GH SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR LQVWDXUDGR SHOD 5HFHLWD
)HGHUDO GR %UDVLO QRV WHUPRV GD ,QVWUXomR 1RUPDWLYD 5)%
SDUDDFRPSDQKDPHQWRGHDUURODPHQWRGHEHQV
'HXPPRGRJHUDORDUURODPHQWRGHEHQVpXPSURFHGLPHQWR
GH PRQLWRUDPHQWR SHOD 5HFHLWD )HGHUDO GR SDWULP{QLR GR
FRQWULEXLQWH VHPSUH TXH RV GpELWRV IHGHUDLV GHVWH H[FHGHUHP
VLPXOWDQHDPHQWHD5HDGRVHXSDWULP{QLR
FRQKHFLGR'HDFRUGRFRPDOHJLVODomRDSOLFiYHORFRQWULEXLQWH
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p REULJDGR D FRPXQLFDU D 5HFHLWD )HGHUDO TXDOTXHU DOLHQDomR
RQHUDomR RX WUDQVIHUrQFLD GH TXDOTXHU GRV EHQV RX GLUHLWRV
DUURODGRVGHQWURGRSUD]RGHGLDVGDRFRUUrQFLDGRIDWRVRE
SHQDGHVRIUHUXPDPHGLGDFDXWHODUILVFDO
J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO
1mRVHDSOLFD
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR
1mRKiFRQWLQJrQFLDYLQFXODGDDHVWHSURFHVVR
GHSHUGD

3URFHVVRQ
DMXt]R

-XVWLoD)HGHUDO6HomR-XGLFLiULDGH6mR3DXOR

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$
5pX'HOHJDGRGD5HFHLWD)HGHUDOHP%DUXHUL

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 2 YDORU GD FDXVD LQGLFDGR SDUD ILQV GH DOoDGD p GH 5
HQYROYLGRV

ISULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVH GH PDQGDGR GH VHJXUDQoD HP TXH D &RPSDQKLD
SOHLWHRX D VXEVWLWXLomR GR DUURODPHQWR GH EHQV GH TXH WUDWD D
3RUWDULDGD3URFXUDGRULDGD)D]HQGD1DFLRQDOQGH
SRU VHJXUR JDUDQWLD $SyV WHUHP VLGR SURIHULGDV GHFLV}HV
GHVIDYRUiYHLV HP  H  LQVWkQFLDV D &RPSDQKLD LQWHUS{V
UHFXUVRHVSHFLDORTXDODJXDUGDH[DPHGHDGPLVVLELOLGDGHSHOR
75)GD5HJLmR

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO
3RVVtYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVRDFRPSDQKLDSHUFDHVWHSURFHVVRRDUURODPHQWRGHEHQV
GHSHUGD
IRUPDOL]DGR QR SURFHVVR  SHUPDQHFHUi
YiOLGR1mRKiFRQWLQJrQFLDYLQFXODGDDHVWHSURFHVVR
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&RQWULEXLo}HVDR3,6
3URFHVVRV
Q


H



DMXt]R

-XVWLoD)HGHUDO6HomR-XGLFLiULDGH6mR3DXOR

ELQVWkQFLD

,QVWkQFLD6XSHULRU 67- 

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$
5pX8QLmR)HGHUDO

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV ±5PLOK}HV
HQYROYLGRV
   ± 5
PLOK}HV
±5PLOK}HV
±5PLOK}HV
±5PLOK}HV
±5PLOK}HV
ISULQFLSDLVIDWRV

$ &RPSDQKLD DMXL]RX DomR MXGLFLDO YLVDQGR DR UHFRQKHFLPHQWR
GRV FUpGLWRV GH 3,6 GHFRUUHQWHV GR SDJDPHQWR D PDLRU
HIHWXDGRGXUDQWHDYLJrQFLDGRV'HFUHWRV/HLQ¶VH
 TXH KDYLDP VLGR MXOJDGRV LQFRQVWLWXFLRQDLV SHOR
67) (P PDLR GH  REWLYHPRV GHFLVmR GHILQLWLYD IDYRUiYHO
UHFRQKHFHQGRRGLUHLWRDRPHQFLRQDGRFUpGLWR&RQWXGRKiHP
WUkPLWH VHLV H[HFXo}HV ILVFDLV TXH YLVDP D FREUDQoD GRV
GpELWRV FRPSHQVDGRV SHOD &RPSDQKLD HP  &RPR WDLV
GpELWRV IRUDP FRPSHQVDGRV FRP RV FUpGLWRV Mi UHFRQKHFLGRV
SHOD GHFLVmR GHILQLWLYD PHQFLRQDGD DFLPD HYHQWXDO H[SRVLomR
FLQJHVH j PXOWD GH PRUD GH  DSOLFiYHO DRV GpELWRV
FRPSHQVDGRV

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 3RVVtYHO 5 PLOK}HV FRUUHVSRQGHQWH j PXOWD GH PRUD  H
SRVVtYHORXUHPRWD 
UHPRWD 5PLOK}HV 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVRVREUHYHQKDGHFLVmRGHVIDYRUiYHOD&RPSDQKLDWHUiTXH
GHSHUGD
GHVHPEROVDU R YDORU LQIRUPDGR GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGR R TXH
UHVXOWDUiHPXPLPSDFWRILQDQFHLURDGYHUVRSDUDD&RPSDQKLD
FRQVLGHUDQGRRYDORUHQYROYLGR
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3URFHVVRQ
DMXt]R

([HFXo}HV)LVFDLV)HGHUDLV

ELQVWkQFLD

,QVWkQFLD6XSHULRU 67- 

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU8QLmR)HGHUDO
5pX(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV
5PLOK}HV HPGHGH]HPEURGH 
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

([HFXomR )LVFDO YLVDQGR j FREUDQoD GH VXSRVWRV GpELWRV GH
3,6GHFRUUHQWHVGDDSOLFDomRGDVQRUPDVLPSRVWDVSHOD0HGLGD
3URYLVyULDQ
(PRSRVLomRDHVWDFREUDQoDD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXGHIHVD
VXVWHQWDQGR D GHFDGrQFLD GR GLUHLWR GR )LVFR H[LJLU HVVHV
YDORUHVHPIXQomRGRWHPSRGHFRUULGRHQWUHRVIDWRVJHUDGRUHV
H D GHYLGD FRQVWLWXLomR GR GpELWR WULEXWiULR TXH WHULD WDUGDGR
PDLVGHFLQFRDQRV'HFLV}HVGHHLQVWkQFLDGHVIDYRUiYHLV
DRV LQWHUHVVHV GD &RPSDQKLD (P VHWHPEUR GH  D
&RPSDQKLD LQWHUS{V UHFXUVR HVSHFLDO H H[WUDRUGLQiULR (P
PDUoR GH  IRUDP SURIHULGDV GHFLV}HV SHOR 7ULEXQDO
5HJLRQDO)HGHUDOGD5HJLmRQmRDGPLWLQGRRVHJXLPHQWRGRV
UHFXUVRV HVSHFLDO H H[WUDRUGLQiULR  LQWHUSRVWRV SHOD
&RPSDQKLD'LDQWHGHVWDVGHFLV}HVVHUmRLQWHUSRVWRVUHFXUVRV
GLUHWDPHQWH QR 67- H 67) EHP FRPR IRL DSUHVHQWDGR RXWUR
UHFXUVR QR 75) (P DEULO GH  R -XL] GH  LQVWkQFLD
GHWHUPLQRX D LQWLPDomR GD 3URFXUDGRULD GD )D]HQGD 1DFLRQDO
SDUD PDQLIHVWDomR TXDQWR D HYHQWXDO LQWHUHVVH QR
SURVVHJXLPHQWR GD H[HFXomR ILVFDO PHVPR QD SHQGrQFLD GH
UHFXUVRV GD &RPSDQKLD QDV LQVWkQFLDV VXSHULRUHV $
3URFXUDGRULD HQWmR DSUHVHQWRX SHGLGR GH H[HFXomR GD
JDUDQWLD RX VHMD GH VXEVWLWXLomR GD ILDQoD EDQFiULD TXH
JDUDQWHDDomRSRUGHSyVLWRMXGLFLDOHPGLQKHLUR(PVHWHPEUR
GH  HVWH SHGLGR IRL LQGHIHULGR SHOR -XL] GH  LQVWkQFLD
$WXDOPHQWH DJXDUGDVH HYHQWXDO LQWHUSRVLomR GH UHFXUVR SHOD
3URFXUDGRULDFRQWUDHVWDGHFLVmR(PGHIHYHUHLURGH
D3URFXUDGRULDGD)D]HQGD1DFLRQDOUHFRUUHXFRQWUDDGHFLVmR
TXH QHJRX D VXEVWLWXLomR GD ILDQoD EDQFiULD SRU GHSyVLWR
MXGLFLDOHPGLQKHLUR

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO
3RVVtYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVRVREUHYHQKDGHFLVmRGHVIDYRUiYHOD&RPSDQKLDWHUiTXH
GHSHUGD
GHVHPEROVDURYDORULQIRUPDGRRTXHUHVXOWDUiHPXPLPSDFWR
ILQDQFHLUR DGYHUVR SDUD D &RPSDQKLD FRQVLGHUDQGR R YDORU
HQYROYLGR
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&2),160XOWDGH2ItFLR
3URFHVVRVQH
DMXt]R

-XVWLoD)HGHUDO6HomR-XGLFLiULDGH6mR3DXOR

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$
5pX8QLmR)HGHUDO

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 5PLOK}HV HPGHGH]HPEURGH 
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

(VIHUD $GPLQLVWUDWLYD $XWR GH LQIUDomR ODYUDGR SDUD H[LJLU
FUpGLWR WULEXWiULR UHODWLYR D &2),16 SHUtRGR GH DSXUDomR
FRPSUHHQGLGRHQWUHDEULOGHDPDUoRGH DFUHVFLGR
GHPXOWDGHRItFLRFDOFXODGDQRSHUFHQWXDOGHHMXURVFRP
EDVH QD 6HOLF 1R H[FOXVLYR HQWHQGLPHQWR GD 5HFHLWD )HGHUDO
GR %UDVLO D PXOWD GH RItFLR VH MXVWLILFD SHOR IDWR GH RV FUpGLWRV
GH &2),16 WHUHP VLGR UHFROKLGRV SRU PHLR GD $QLVWLD )LVFDO
LQVWLWXtGD SHOD 03   H QmR QR SUD]R RULJLQDO GR
SDJDPHQWR GR WULEXWR 'HFLVmR GHVIDYRUiYHO HP  LQVWkQFLD H
SDUFLDOPHQWH GHVIDYRUiYHO HP  LQVWkQFLD DGPLQLVWUDWLYD (P
MDQHLUR GH  D &RPSDQKLD IRL LQWLPDGD GD GHFLVmR TXH
QHJRX VHJXLPHQWR DR UHFXUVR HVSHFLDO DSUHVHQWDGR QR &$5)
$VVLP WRUQRXVH GHILQLWLYD D GHFLVmR TXH UHGX]LX D PXOWD GH
RItFLR GH  SDUD  EHP FRPR H[FOXLX D LQFLGrQFLD GD
6(/,&VREUHWDLVYDORUHV&RPRQmRKiPDLVDSRVVLELOLGDGHGH
UHFXUVRRGpELWRIRLUHGX]LGRSDUD5PLOK}HV
(VIHUD -XGLFLDO $MXL]DGD DomR FDXWHODU SUHSDUDWyULD GH
H[HFXomR ILVFDO SDUD SRVVLELOLWDU D JDUDQWLD GR GpELWR H D
FRQVHTXHQWHVXVSHQVmRGDH[LJLELOLGDGH(PGHIHYHUHLURGH
 D &RPSDQKLD IRL FLWDGD SDUD DSUHVHQWDU GHIHVD QD
H[HFXomR ILVFDO DMXL]DGD SHOD 3URFXUDGRULD GD )D]HQGD
1DFLRQDO(PGHIHYHUHLURGHD&RPSDQKLDDSUHVHQWRX
GHIHVD  H[FHomR GH SUpH[HFXWLYLGDGH SXJQDQGR SHOD
UHWLILFDomRGD&HUWLGmRGH'tYLGD$WLYDTXHHPEDVDDH[LJrQFLD
HDWXDOPHQWHDJXDUGDVHDDSUHFLDomRGHVWHSHGLGRSHOR-XL]
GHLQVWkQFLD

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 3RVVtYHO 5 PLOK}HV FRUUHVSRQGHQWH DR GpELWR
SRVVtYHORXUHPRWD 
UHPDQHVFHQWH DSyV R HQFHUUDPHQWR GD GLVFXVVmR QD HVIHUD
DGPLQLVWUDWLYD HUHPRWD 5PLOK}HV 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVRVREUHYHQKDGHFLVmRGHVIDYRUiYHOD&RPSDQKLDWHUiTXH
GHSHUGD
GHVHPEROVDURYDORULQIRUPDGRRTXHUHVXOWDUiHPXPLPSDFWR
ILQDQFHLUR DGYHUVR SDUD D &RPSDQKLD FRQVLGHUDQGR R YDORU
HQYROYLGR
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$XWRGHLQIUDomR3,6&2),16 JORVDGHFUpGLWRV 
3URFHVVRQ
DMXt]R

(VIHUD$GPLQLVWUDWLYD

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU'HOHJDGRGD5HFHLWD)HGHUDOGH)UDQFD
5pX(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 5PLOK}HV HPGHGH]HPEURGH 
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVH GH DXWR GH LQIUDomR ODYUDGR SDUD FREUDQoD GH 3,6 H
&2),16 HP UD]mR GH VXSRVWD XWLOL]DomR LQGHYLGD GH FUpGLWR
GHVWDV FRQWULEXLo}HV QR DQR GH  )RL SURIHULGD GHFLVmR GH
SULPHLUD LQVWDQFLD DGPLQLVWUDWLYD GHVIDYRUiYHO FRQWUD TXDO IRL
LQWHUSRVWR UHFXUVR YROXQWiULR TXH DWXDOPHQWH DJXDUGD
MXOJDPHQWR

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 5HPRWD 5PLOK}HV 3RVVtYHO 5PLOK}HV 
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVR VREUHYHQKD GHFLVmR GHVIDYRUiYHO QD HVIHUD
GHSHUGD
DGPLQLVWUDWLYD KDYHUi SRVVLELOLGDGH GH GLVFXVVmR MXGLFLDO FRP
HYHQWXDO QHFHVVLGDGH GH JDUDQWLD GR GpELWR PHGLDQWH GHSyVLWR
MXGLFLDO RX FRQWUDWDomR GH FDUWD ILDQoD RX VHJXUR JDUDQWLD  H
FDVR VREUHYHQKD GHFLVmR GHVIDYRUiYHO QD HVIHUD MXGLFLDO D
&RPSDQKLDWHUiTXHGHVHPEROVDURYDORUFRUULJLGRLQIRUPDGRR
TXH UHVXOWDUi HP XP LPSDFWR ILQDQFHLUR DGYHUVR SDUD D
&RPSDQKLDFRQVLGHUDQGRRVYDORUHVHQYROYLGRV
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$XWRVGH,QIUDomR,&06
3URFHVVRQ
DMXt]R

(VIHUD$GPLQLVWUDWLYD

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU)D]HQGDGR(VWDGRGH6mR3DXOR
5pX(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 5PLOK}HV HPGHGH]HPEURGH 
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

$XWRGHLQIUDomRODYUDGRHPYLUWXGHGHVXSRVWRDSURYHLWDPHQWR
LQGHYLGR GH FUpGLWRV GH ,&06 RULXQGRV GD HQWUDGD GH
PHUFDGRULDV GHVWLQDGDV DR DWLYR LPRELOL]DGR GD HPSUHVD 2
WUDEDOKR ILVFDO GHVFRQVLGHURX SDUWH GRV FUpGLWRV DSURYHLWDGRV
SRU HQWHQGHU TXH GHWHUPLQDGDV PHUFDGRULDV QmR SRGHP VHU
FRQVLGHUDGDVFRPRDWLYRLPRELOL]DGRQDPHGLGDHPTXHVHULDP
EHQV DOKHLRV j DWLYLGDGH HRX GHVWLQDGRV D XVR H FRQVXPR GD
HPSUHVD
'HFLVmR GH SULPHLUD LQVWkQFLD GHVIDYRUiYHO $JXDUGDQGR
MXOJDPHQWRGHUHFXUVRRUGLQiULR

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 3RVVtYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVR VREUHYHQKD GHFLVmR GHVIDYRUiYHO QD HVIHUD
GHSHUGD
DGPLQLVWUDWLYD KDYHUi SRVVLELOLGDGH GH GLVFXVVmR MXGLFLDO FRP
HYHQWXDO QHFHVVLGDGH GH JDUDQWLD GR GpELWR PHGLDQWH GHSyVLWR
MXGLFLDO RX FRQWUDWDomR GH FDUWD ILDQoD RX VHJXUR JDUDQWLD  H
FDVR VREUHYHQKD GHFLVmR GHVIDYRUiYHO QD HVIHUD MXGLFLDO D
&RPSDQKLDWHUiTXHGHVHPEROVDURYDORULQIRUPDGRDWXDOL]DGR
R TXH UHVXOWDUi HP XP LPSDFWR ILQDQFHLUR DGYHUVR SDUD D
&RPSDQKLDFRQVLGHUDQGRRVYDORUHVHQYROYLGRV
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3URFHVVRQ
DMXt]R

(VIHUD$GPLQLVWUDWLYD

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU)D]HQGDGR(VWDGRGH6mR3DXOR
5pX(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 5PLOK}HV HPGHGH]HPEURGH 
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

$XWRGHLQIUDomRODYUDGRHPYLUWXGHGHVXSRVWRDSURYHLWDPHQWR
LQGHYLGR GH FUpGLWRV GH ,&06 RULXQGRV GH HVWRUQR GRV
UHVSHFWLYRV GpELWRV GR LPSRVWR $V GHFLV}HV GH SULPHLUD H
VHJXQGD LQVWkQFLDV IRUDP GHVIDYRUiYHO )RL LQWHUSRVWR UHFXUVR
HVSHFLDO

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 3RVVtYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVR VREUHYHQKD GHFLVmR GHVIDYRUiYHO QD HVIHUD
GHSHUGD
DGPLQLVWUDWLYD KDYHUi SRVVLELOLGDGH GH GLVFXVVmR MXGLFLDO FRP
HYHQWXDO QHFHVVLGDGH GH JDUDQWLD GR GpELWR PHGLDQWH GHSyVLWR
MXGLFLDO RX FRQWUDWDomR GH FDUWD ILDQoD RX VHJXUR JDUDQWLD  H
FDVR VREUHYHQKD GHFLVmR GHVIDYRUiYHO QD HVIHUD MXGLFLDO D
&RPSDQKLD WHUi TXH GHVHPEROVDU R YDORU LQIRPDGR
GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGR R TXH UHVXOWDUi HP XP LPSDFWR
ILQDQFHLURDGYHUVRSDUDD&RPSDQKLDFRQVLGHUDQGRRVYDORUHV
HQYROYLGRV
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&2),16$1,67,$
3URFHVVR Q 




H



DMXt]R

9DUDGD-XVWLoD)HGHUDO

ELQVWkQFLD

,QVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$
H%DQGHLUDQWH(QHUJLD6$
5pX8QLmR)HGHUDO

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 5 PLOK}HV VHQGR TXH DSHQDV SDUWH GHVWH YDORU
HQYROYLGRV
FRUUHVSRQGHQWH j 5 PLOK}HV p GH UHVSRQVDELOLGDGH GD
&RPSDQKLD
ISULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGHDomRFRQVLJQDWyULDDMXL]DGDFRPYLVWDVDJDUDQWLUR
GLUHLWR GDV DXWRUDV GH TXLWDU RV GpELWRV DSXUDGRV QDV
([HFXo}HV )LVFDLV  H  H[HFXo}HV
VREUHVWDGDV DWp GHFLVmR ILQDO GHVWD DomR  FRP R EHQHItFLR GD
DQLVWLDGHTXHFXLGDDV03VH(PQRYHPEURGH
 IRL SURIHULGD GHFLVmR IDYRUiYHO j &RPSDQKLD HP 
LQVWkQFLD (P PDLR GH  IRL SURIHULGD GHFLVmR IDYRUiYHO HP
LQVWkQFLDTXDQWRDRPpULWRPDVGHVIDYRUiYHOFRPUHODomRj
FREUDQoD GH  UHODWLYR DRV HQFDUJRV OHJDLV SRLV HVWHV QR
HQWHQGLPHQWR GD 3URFXUDGRULD GD )D]HQGD QmR HVWDULDP
LQFOXtGRV QD DQLVWLD FRQFHGLGD SHOR *RYHUQR )HGHUDO 'LDQWH
GHVVDGHFLVmRIRLDSUHVHQWDGR(PEDUJRV,QIULQJHQWHVHPMXOKR
GH  SHOD &RPSDQKLD R TXDO IRL DGPLWLGR H DJXDUGD
MXOJDPHQWR (P VHWHPEUR GH  D 8QLmR )HGHUDO RS{V
(PEDUJRV GH 'HFODUDomR TXH IRUDP UHMHLWDGRV &RQWUD HVVD
GHFLVmR D 8QLmR )HGHUDO DSUHVHQWRX 5HFXUVR (VSHFLDO HP
MDQHLUR GH  WRGDYLD DLQGD QmR KRXYH LQWLPDomR GD
&RPSDQKLD SDUD RIHUHFHU FRQWUDUUD]}HV SRLV DJXDUGD
MXOJDPHQWR GRV (PEDUJRV ,QIULQJHQWHV (P MXOKR GH  RV
(PEDUJRV ,QIULQJHQWHV RSRVWRV SHOD &RPSDQKLD FRQWUD D
GHFLVmR GHVIDYRUiYHO GH  LQVWkQFLD IRUDP MXOJDGRV H QmR
IRUDP DFROKLGRV (P DJRVWR GH  D &RPSDQKLD RS{V
HPEDUJRVGHGHFODUDomRRVTXDLVDJXDUGDPMXOJDPHQWR

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 3RVVtYHO 5PLOK}HV 5HPRWD 5PLOK}HV 
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVR VREUHYHQKD GHFLVmR ILQDO GHVIDYRUiYHO HP WRGRV RV
GHSHUGD
SURFHVVRVPHQFLRQDGRVDFLPD DomRFRQVLJQDWyULDHH[HFXo}HV
ILVFDLV D&RPSDQKLDWHUiTXHGHVHPEROVDURYDORULQIRUPDGR
R TXH UHVXOWDUi HP XP LPSDFWR ILQDQFHLUR DGYHUVR SDUD D
FRPSDQKLDFRQVLGHUDQGRRVYDORUHVHQYROYLGRV
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3URFHVVRQH PHGLGDFDXWHODU 
DMXt]R

9DUDGD-XVWLoD)HGHUDO

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$
5pX8QLmR)HGHUDO

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV
5PLOK}HV HPGHGH]HPEURGH 
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

(P QRYHPEUR GH  IRUDP ODYUDGDV SHOD &DL[D (FRQ{PLFD
)HGHUDO WUrV QRWLILFDo}HV UHODWLYDV D VXSRVWD IDOWD GH
UHFROKLPHQWRGH)*76GXUDQWHRSHUtRGRGHMDQHLURGHD
VHWHPEUR GH  $SyV D DSUHVHQWDomR GRV FRPSHWHQWHV
UHFXUVRV HP PDUoR GH  KRXYH GHFLVmR GHVIDYRUiYHO QR
kPELWR DGPLQLVWUDWLYR H D FRQVHTXHQWH LQVFULomR GHVWH GpELWR
HP 'tYLGD $WLYD GD 8QLmR 'LDQWH GLVVR SRU HQWHQGHU FRPR
LQIXQGDGDDFREUDQoDSUHWHQGLGDD&RPSDQKLDDMXL]RXPHGLGD
FDXWHODUSXJQDQGRSHODVXVSHQVmRGDH[LJLELOLGDGHGRVGpELWRV
HSRVWHULRUPHQWHXPDDomRDQXODWyULDYLVDQGRRFDQFHODPHQWR
GR GpELWR 1D DomRFDXWHODU IRL SURIHULGD GHFLVmR SDUFLDOPHQWH
IDYRUiYHOSDUDUHFRQKHFHUDVXVSHQVmRPHGLDQWHRIHUHFLPHQWR
GH JDUDQWLD $WXDOPHQWH DJXDUGDVH R MXOJDPHQWR GH UHH[DPH
QHFHVViULR 1D DomR DQXODWyULD HP VHWHPEUR GH  IRL
SURIHULGD GHFLVmR GH  LQVWkQFLD MXOJDQGR SDUFLDOPHQWH
SURFHGHQWH R SHGLGR $WXDOPHQWH DJXDUGDVH R MXOJDPHQWR GR
UHFXUVRGHDSHODomR

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 3RVVtYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVRVREUHYHQKDGHFLVmRGHVIDYRUiYHOD&RPSDQKLDWHUiTXH
GHSHUGD
GHVHPEROVDURYDORULQIRUPDGRRTXHUHVXOWDUiHPXPLPSDFWR
ILQDQFHLUR DGYHUVR SDUD D &RPSDQKLD FRQVLGHUDQGR R YDORU
HQYROYLGR
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3,6&RPSHQVDomR'HFUHWRV &UpGLWRV5HPDQHVFHQWHV 
3URFHVVRQ
DMXt]R

(VIHUD$GPLQLVWUDWLYD

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO
5pX(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV
5PLOK}HV HPGHGH]HPEURGH 
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

$ &RPSDQKLD IRL LQWLPDGD SHOD 5HFHLWD )HGHUDO VREUH D QmR
KRPRORJDomR GH FRPSHQVDo}HV DGPLQLVWUDWLYDV UHDOL]DGDV
HQWUH FUpGLWRV UHPDQHVFHQWHV GH 3,6 UHFROKLGRV D PDLRU FRP
EDVH QRV 'HFUHWRV /HLV Q  H  H GpELWRV GH
3,6H&2),16UHODWLYRVDRSHUtRGRFRPSUHHQGLGRHQWUHDEULOH
PDLR GH  (P  GH VHWHPEUR GH  IRL DSUHVHQWDGD
GHIHVD DGPLQLVWUDWLYD D TXDO HQFRQWUDVH SHQGHQWH GH
MXOJDPHQWR

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 3RVVtYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVR VREUHYHQKD GHFLVmR GHVIDYRUiYHO QD HVIHUD
GHSHUGD
DGPLQLVWUDWLYD KDYHUi SRVVLELOLGDGH GH GLVFXVVmR MXGLFLDO FRP
HYHQWXDO QHFHVVLGDGH GH JDUDQWLD GR GpELWR PHGLDQWH GHSyVLWR
MXGLFLDO RX FRQWUDWDomR GH FDUWD ILDQoD RX VHJXUR JDUDQWLD  H
FDVR VREUHYHQKD GHFLVmR GHVIDYRUiYHO QD HVIHUD MXGLFLDO D
&RPSDQKLDWHUiTXHGHVHPEROVDURYDORUGH5PLOK}HV
HPGHGH]HPEURGH RTXHUHVXOWDUiHPXPLPSDFWR
ILQDQFHLURDGYHUVRSDUDD&RPSDQKLDFRQVLGHUDQGRRVYDORUHV
HQYROYLGRV
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3URFHVVRQ
DMXt]R

(VIHUD-XGLFLDO

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU (OHWURSDXOR 0HWURSROLWDQD (OHWULFLGDGH GH 6mR 3DXOR
6$H2XWURV
5pX8QLmR)HGHUDO

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 5PLOK}HV HPGHGH]HPEURGH 
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

0DQGDGR GH 6HJXUDQoD LPSHWUDGR FRP R LQWXLWR GH DIDVWDU D
FREUDQoD GDV FRQWULEXLo}HV DR 3,6 H D &2),16 LQFLGHQWHV
VREUH UHFHLWDV ILQDQFHLUDV DSXUDGDV FRP EDVH QR 'HFUHWR Q
 TXH DOWHURX D DOtTXRWD FRPELQDGD GH =HUR SDUD
 D SDUWLU GH  GH MXOKR GH  (P  IRL
SXEOLFDGDVHQWHQoDGHLQVWkQFLDGHVIDYRUiYHODRVLQWHUHVVHV
GD &LD (P  IRL QHJDGR SURYLPHQWR D DSHODomR
LQWHUSRVWDSHOD&RPSDQKLD'LDQWHGHVVDGHFLVmRD&RPSDQKLD
LQWHUS{V UHFXUVRV HVSHFLDO H H[WHULRUGLQiULR RV TXDLV HVWmR
SHQGHQWHVGHMXOJDPHQWR

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 3RVVtYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVRVREUHYHQKDGHFLVmRGHVIDYRUiYHOD&RPSDQKLDWHUiTXH
GHSHUGD
GHVHPEROVDU R YDORU LQIRUPDGR GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGR R TXH
UHVXOWDUiHPXPLPSDFWRILQDQFHLURDGYHUVRSDUDD&RPSDQKLD
FRQVLGHUDQGRRYDORUHQYROYLGR
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$omR'HFODUDWyULDH$XWRGH,QIUDomR&6//±%DVH1HJDWLYD
3URFHVVRQH
DMXt]R

-XVWLoD )HGHUDO H 'HOHJDFLD GD 5HFHLWD )HGHUDO GH $GP
7ULEXWiULDUHVSHFWLYDPHQWH

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$
H8QLmR)HGHUDOUHVSHFWLYDPHQWH
5pX8QLmR)HGHUDOH(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH
6mR3DXOR6$UHVSHFWLYDPHQWH

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 5PLOK}HV HPGHGH]HPEURGH 
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

(VIHUD -XGLFLDO $omR 'HFODUDWyULD YLVDQGR DIDVWDU D DSOLFDomR
GD 03 Q  TXH GHWHUPLQRX TXH DV HPSUHVDV
GHFRUUHQWHV GH FLVmR SDUFLDO VRPHQWH SRGHULDP DSURYHLWDU RV
FUpGLWRV GH EDVH QHJDWLYD GH &6// QD H[DWD SURSRUomR GR
SDWULP{QLROtTXLGRGDHPSUHVDFLQGLGD'HFLV}HVIDYRUiYHLVHP
 H  LQVWkQFLD (P RXWXEUR GH  D 8QLmR )HGHUDO RS{V
HPEDUJRVGHGHFODUDomRTXHIRUDPUHMHLWDGRVHPGH]HPEURGH
 (P DEULO GH  D 8QLmR )HGHUDO LQWHUS{V 5HFXUVR
(VSHFLDO FRQWUD D GHFLVmR GH  LQVWkQFLD IDYRUiYHO j
&RPSDQKLD $WXDOPHQWH DJXDUGDVH R MXOJDPHQWR GHVWH
UHFXUVR
(VIHUD $GPLQLVWUDWLYD $SHVDU GD GHFLVmR TXH VXVSHQGH D
H[LJLELOLGDGH GR GpELWR QRV DXWRV GD $omR 'HFODUDWyULD HP
VHWHPEURGHD5HFHLWD)HGHUDOODYURX$XWRGH,QIUDomRH
SURIHULXXP'HVSDFKR'HFLVyULRHPIDFHGDFRQWURODGDLQGLUHWD
GD&RPSDQKLDH[LJLQGRYDORUHVGH&6//FRPSHQVDGRVQRV
HWULPHVWUHVGHHQRVDQRVGHH(PMXOKRGH
 KRXYH GHFLVmR GH  LQVWkQFLD GHVIDYRUiYHO SDUD D
FRQWURODGDLQGLUHWDGD&RPSDQKLD(PUD]mRGHVWDGHFLVmRIRL
DSUHVHQWDGR 5HFXUVR 9ROXQWiULR R TXDO WHYH GHFLVmR
SDUFLDOPHQWHIDYRUiYHOjFRQWURODGDLQGLUHWDGD&RPSDQKLD(P
GH]HPEUR GH  IRL PDQWLGD D GHFLVmR SDUFLDOPHQWH
IDYRUiYHO j &RPSDQKLD TXH FDQFHORX D FREUDQoD GD PXOWD
LVRODGD 5 PLOK}HV  HP YDORUHV KLVWyULFRV  PDQWHQGR D
DXWXDomR DSHQDV FRP UHODomR DR SULQFLSDO PXOWD GH RItFLR H
6(/,& 5 PLOK}HV ± HP YDORUHV KLVWyULFRV  (P
D&RPSDQKLDWRPRXFLrQFLDGRDFyUGmRTXHQHJRX
SURYLPHQWRDRVHX5HFXUVR9ROXQWiULR(PIDFHGHVVDGHFLVmR
D &RPSDQKLD DSUHVHQWRX (PEDUJRV GH 'HFODUDomR RV TXDLV
HVWmRSHQGHQWHVGHMXOJDPHQWR

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 3RVVtYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVR VREUHYHQKD GHFLVmR GHVIDYRUiYHO D &RPSDQKLD HQWHQGH
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GHSHUGD

TXHSRGHUiGHVHPEROVDURYDORULQIRUPDGRRTXHUHVXOWDUiHP
XP LPSDFWR ILQDQFHLUR DGYHUVR SDUD D &RPSDQKLD
FRQVLGHUDQGRRYDORUHQYROYLGR

L9DORUSURYLVLRQDGR

1mRKi
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),162&,$/
3URFHVVRQH
DMXt]R

(VIHUD$GPLQLVWUDWLYD

ELQVWkQFLD

,QVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO
5pX(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 5PLOK}HV HPGHGH]HPEURGH 
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

(PUD]mRGHGHFLVmRGHILQLWLYDFRQFHGLGDHPSURFHVVRMXGLFLDO
D &RPSDQKLD WHYH UHFRQKHFLGR R GLUHLWR GH FRPSHQVDU RV
FUpGLWRV GH ),162&,$/ UHODWLYRV DR SHUtRGR GH VHWHPEUR GH
 D PDUoR GH  EHP FRPR VHXV UHVSHFWLYRV H[SXUJRV
LQIODFLRQiULRV FRUUHomR PRQHWiULD  &RQWXGR SRU VXSRVWDV
GLYHUJrQFLDV QD DSXUDomR GRV FUpGLWRV DSXUDGRV D 5HFHLWD
)HGHUDOQmRKRPRORJRXSDUWHGDVFRPSHQVDo}HVGDQGRLQtFLR
DXPDQRYDGLVFXVVmRVREUHRPRQWDQWHQmRKRPRORJDGR(P
DEULOGHKRXYHGHFLVmRGHLQVWkQFLDGHVIDYRUiYHOSDUD
D &RPSDQKLD FRQWUD D TXDO IRL DSUHVHQWDGR UHFXUVR YROXQWiULR
TXHDJXDUGDMXOJDPHQWR

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 3RVVtYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVR VREUHYHQKD GHFLVmR GHVIDYRUiYHO QD HVIHUD
GHSHUGD
DGPLQLVWUDWLYD KDYHUi SRVVLELOLGDGH GH GLVFXVVmR MXGLFLDO FRP
HYHQWXDO QHFHVVLGDGH GH JDUDQWLD GR GpELWR PHGLDQWH GHSyVLWR
MXGLFLDO RX FRQWUDWDomR GH FDUWD ILDQoD RX VHJXUR JDUDQWLD  H
FDVR VREUHYHQKD GHFLVmR GHVIDYRUiYHO QD HVIHUD MXGLFLDO D
&RPSDQKLD WHUi TXH GHVHPEROVDU R YDORU LQIRUPDGR R TXH
UHVXOWDUiHPXPLPSDFWRILQDQFHLURDGYHUVRSDUDD&RPSDQKLD
FRQVLGHUDQGRRVYDORUHVHQYROYLGRV
L9DORUSURYLVLRQDGR

1mRKi
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&RQWULEXLomR3UHYLGHQFLiULD
3URFHVVR Q  HPEDUJRV Q   
HPEDUJRVQ H HPEDUJRVQ 
DMXt]R

(VIHUD-XGLFLDO

ELQVWkQFLD

H,QVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR


 

 H  

GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU,166
5pX(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 5PLOK}HV HPGHGH]HPEURGH 
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

([HFXo}HV )LVFDLV SURPRYLGDV SHOR ,166 HP IDFH GD
&RPSDQKLD (P VXPD DV GLVFXVV}HV YHUVDP VREUH D SRVVtYHO
LQFLGrQFLD GH FRQWULEXLomR SUHYLGHQFLiULD VREUH GLIHUHQWHV
YHUEDV GH FXQKR QmR UHPXQHUDWyULR 'XDV H[HFXo}HV ILVFDLV
WLYHUDP GHFLVmR GH  LQVWkQFLD GHVIDYRUiYHO H QR PRPHQWR
DJXDUGDVH GHFLVmR GH  LQVWkQFLD $ RXWUD H[HFXomR ILVFDO
DLQGD VH HQFRQWUD SHQGHQWH GH MXOJDPHQWR HP SULPHLUD
LQVWkQFLD (P PDUoR GH  DSyV D DWXDOL]DomR GR SDUHFHU
HPLWLGR SHOR HVFULWyULR TXH SDWURFLQD R SURFHVVR GXDV 1)/'¶V
TXH DQWHV HUDP FODVVLILFDGDV FRPR SURYiYHLV IRUDP
UHFODVVLILFDGDVSDUDSRVVtYHLVHPYLUWXGHGHUHLWHUDGDVGHFLV}HV
IDYRUiYHLVjVWHVHVSURIHULGDVSHOR6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoD
67- $VVLP R YDORU GH SURYLVmR 5  PLOK}HV HP ¶ GH
GH]HPEUR GH   IRL DFUHVFLGR D SDUFHOD GRV YDORUHV
SRVVtYHLV

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 3RVVtYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVR VREUHYHQKD GHFLVmR GHVIDYRUiYHO QD HVIHUD MXGLFLDO D
GHSHUGD
&RPSDQKLD WHUi TXH GHVHPEROVDU R YDORU LQIRUPDGR
GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGR R TXH UHVXOWDUi HP XP LPSDFWR
ILQDQFHLURDGYHUVRSDUDD&RPSDQKLDFRQVLGHUDQGRRVYDORUHV
HQYROYLGRV
L9DORUSURYLVLRQDGR

1mRKi
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3ODQR6XSOHPHQWDUGH$SRVHQWDGRULDH3HQVmR
3URFHVVRQ
DMXt]R

(VIHUD-XGLFLDO

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU8QLmR)HGHUDO
5pX(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 5PLOK}HV HPGHGH]HPEURGH 
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVH GH SURFHVVR TXH HP TXH VH GLVFXWH DXWR GH LQIUDomR
ODYUDGR SDUD D FREUDQoD GH ,53- H &6// UHIHUHQWH DRV DQRV
FDOHQGiULRVGHHGHFRUUHQWHGDGHGXomRLQWHJUDOGD
EDVH GH FiOFXOR RV YDORUHV SDJRV D WtWXOR GH SUHYLGrQFLD
SULYDGDVHPDOLPLWDomRGHLPSRVWDSHODOHL
3URFHVVR $GPLQLVWUDWLYR Q  HQFHUUDGR
GHVIDYRUDYHOPHQWH j &LD 3DUD SURVVHJXLU D GLVFXVVmR D
&RPSDQKLD SURS{V DomR MXGLFLDO HP RXWXEUR GH  (P
QRYHPEUR GH  IRL FRQFHGLGD D PHGLGD OLPLQDU SOHLWHDGD
SDUDVXVSHQGHUDH[LJLELOLGDGHGRGpELWRVHPDSUHVHQWDomRGH
JDUDQWLD $WXDOPHQWH DJXDUGDVH R MXOJDPHQWR GHVWD DomR HP
LQVWkQFLD

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 3RVVtYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVRVREUHYHQKDGHFLVmRGHVIDYRUiYHOD&RPSDQKLDWHUiTXH
GHSHUGD
GHVHPEROVDURYDORULQIRUPDGRRTXHUHVXOWDUiHPXPLPSDFWR
ILQDQFHLUR DGYHUVR SDUD D &RPSDQKLD FRQVLGHUDQGR R YDORU
HQYROYLGR
L9DORUSURYLVLRQDGR

1mRKi
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0XOWD3RVWXUDO
3URFHVVRQ
DMXt]R

(VIHUD-XGLFLDO

ELQVWkQFLD

,QVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$
5pX &KHIH GD 'LYLVmR 7pFQLFD GH )LVFDOL]DomR GH 3RVWXUDV
0XQLFLSDLV '7)30  H &KHIH GR 'HSDUWDPHQWR GH 2EUDV GR
0XQLFtSLRGH,WDSHYL63

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 5PLOK}HV HPGHGH]HPEURGH 
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGH0DQGDGRGH6HJXUDQoDLPSHWUDGRFRPDILQDOLGDGH
GH DIDVWDU D LPSRVLomR GH SHQDOLGDGHV D QHFHVVLGDGH GH
DXWRUL]DomR SDUD LQVWDODomR H SHUPDQrQFLD GH HTXLSDPHQWRV
HVVHQFLDLV jV DWLYLGDGHV GH GLVWULEXLomR GH HQHUJLD QR
PXQLFtSLR EHP FRPR D DSUHVHQWDomR GH ODXGR WpFQLFR GH
VHJXUDQoD $ VHQWHQoD GHQHJRX D VHJXUDQoD SOHLWHDGD
$WXDOPHQWH DJXDUGDVH MXOJDPHQWR SHOR 7-63 GR UHFXUVR GH
DSHODomRLQWHUSRVWRSHOD&RPSDQKLD

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 3RVVtYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVRVREUHYHQKDGHFLVmRGHVIDYRUiYHOD&RPSDQKLDWHUiTXH
GHSHUGD
GHVHPEROVDU R YDORU GH 5  PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR
GH   R TXH UHVXOWDUi HP XP LPSDFWR ILQDQFHLUR DGYHUVR
SDUDD&RPSDQKLDFRQVLGHUDQGRRVYDORUHVHQYROYLGRV
L9DORUSURYLVLRQDGR

1mRKi
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3URFHVVRQ
DMXt]R

)RUR'LVWULWDOGH-DQGLUD

ELQVWkQFLD

67)

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU (OHWURSDXOR 0HWURSROLWDQD (OHWULFLGDGH GH 6mR 3DXOR
6$
5pX3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH-DQGLUD

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 5PLOK}HV HPGHGH]HPEURGH 
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVH GH 0DQGDGR GH 6HJXUDQoD TXH YLVD D DIDVWDU D
FREUDQoD RULXQGD GR $, Q  3$   
H[HUFtFLR  TXH IRL ODYUDGR QRV WHUPRV GR DUWLJR  H 
GD /HL 0XQLFLSDO  SRU LQVWDODU RX PDQWHU
HTXLSDPHQWRV QDV YLDV RX ORJUDGRXURV S~EOLFRV VHP D
DXWRUL]DomRGD 3UHIHLWXUDGH -DQGLUD'HFLVmR GH LQVWkQFLD
SDUFLDOPHQWHSURFHGHQWH5HFXVRGHDSHODomRGD&RPSDQKLD
QmRSURYLGRHPLQVWkQFLD,QWHUSRVWRUHFXUVRH[WUDRUGLQiULR
SHOD &RPSDQKLD R TXDO WHYH VHJXLPHQWR QHJDGR ,QWHUSRVWR
DJUDYR WDPEpP QmR WHYH VHJXLPHQWR SHUPLWLGR ,QWHUSRVWR
DJUDYR UHJLPHQWDO QmR FRQKHFLGR $WXDOPHQWH DJXDUGDVH R
MXOJDPHQWR GH HPEDUJRV LQIULQJHQWHV RSRVWRV SHOD
&RPSDQKLD

JFKDQFHGHSHUGD SURYiYHO 3RVVtYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP &DVR VREUHYHQKD GHFLVmR GHVIDYRUiYHO D &RPSDQKLD WHUi
FDVRGHSHUGD
TXH GHVHPEROVDU R YDORU GH 5  PLOK}HV HP  GH
GH]HPEURGH RTXHUHVXOWDUiHPXPLPSDFWRILQDQFHLUR
DGYHUVR SDUD D &RPSDQKLD FRQVLGHUDQGR RV YDORUHV
HQYROYLGRV
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3URFHVVRQ
DMXt]R

(VIHUD-XGLFLDO

ELQVWkQFLD

,QVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU0XQLFtSLRGH,WDSHYL63
5pX(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 5PLOK}HV HPGHGH]HPEURGH 
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGH([HFXomR)LVFDODMXL]DGDFRPDILQDOLGDGHGHH[LJLU
PXOWDV DGPLQLVWUDWLYDV DSOLFDGDV SHOD QmR DSUHVHQWDomR GH
ODXGRV WpFQLFRV GH VHJXUDQoD UHODWLYRV D  RQ]H PLO H
VHWHQWD H FLQFR  SRVWHV LQVWDODGRV  PDQWLGRV QDV YLDV H
ORJUDGRXURV S~EOLFRV GR 0XQLFtSLR GH ,WDSHYL63 QR DQR GH
 $ &RPSDQKLD DSUHVHQWRX 6HJXUR *DUDQWLD FRPR IRUPD
GH VXVSHQGHU D H[LJLELOLGDGH GR FUpGLWR WULEXWiULR H DSUHVHQWDU
VXD GHIHVD (P VHWHPEUR GH  D &RPSDQKLD RS{V
(PEDUJRVj([HFXomRRVTXDLVIRUDPMXOJDGRVLPSURFHGHQWHV
$WXDOPHQWH DJXDUGDVH MXOJDPHQWR GR UHFXUVR GH DSHODomR
LQWHUSRVWRSHOD&RPSDQKLD

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 3RVVtYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 
KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVR &DVRVREUHYHQKDGHFLVmRGHVIDYRUiYHOD&RPSDQKLDWHUiTXH
GHSHUGD
GHVHPEROVDURYDORUGH5PLOK}HV HPGHGH]HPEURGH
 RTXHUHVXOWDUiHPXPLPSDFWRILQDQFHLURDGYHUVRSDUDD
&RPSDQKLDFRQVLGHUDQGRRVYDORUHVHQYROYLGRV
L9DORUSURYLVLRQDGR

1mRKi
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3URFHVVRQ
DMXt]R

(VIHUD$GPLQLVWUDWLYD

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU)D]HQGD1DFLRQDO
5pX(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 5PLOK}HV HPGHGH]HPEURGH 
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVH GH GHVSDFKR GHFLVyULR GH Q~PHUR GH UDVWUHDPHQWR
 TXH KRPRORJRX SDUFLDOPHQWH D FRPSHQVDomR
REMHWR GR 3(5'&203 Q 
EHP FRPR QmR KRPRORJRX DV FRPSHQVDo}HV GHFODUDGDV QRV
3(5'&203¶V QV  H
 $SUHVHQWDGD 0DQLIHVWDomR
GH ,QFRQIRUPLGDGH 'HFLVmR GH  LQVWkQFLD GHVIDYRUiYHO
,QWHUSRVWR 5HFXUVR 9ROXQWiULR 3URFHVVR VXVSHQVR DWp R
MXOJDPHQWR GR 3URFHVVR $GPLQLVWUDWLYR Q 


J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 3RVVtYHOWHQGHQWHjUHPRWD
SRVVtYHORXUHPRWD 
KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVR &DVRVREUHYHQKDGHFLVmRGHVIDYRUiYHOD&RPSDQKLDWHUiTXH
GHSHUGD
GHVHPEROVDURYDORULQIRUPDGRRTXHUHVXOWDUiHPXPLPSDFWR
ILQDQFHLUR DGYHUVR SDUD D &RPSDQKLD FRQVLGHUDQGR R YDORU
HQYROYLGR
L9DORUSURYLVLRQDGR

1mRKi
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3URFHVVRQ
DMXt]R

9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGR)RURGH'LDGHPD63

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU)D]HQGDGR0XQLFtSLRGH'LDGHPD
5pX(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 5PLOK}HV HPGHGH]HPEURGH 
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGH([HFXomR)LVFDOTXHYLVDDFREUDQoDGHPXOWDSRU
GHVFXPSULPHQWR GH REULJDomR DFHVVyULD UHODFLRQDGD DR ,66
LQFLGHQWH VREUH R VHUYLoR UHODFLRQDGR DR IRUQHFLPHQWR GH
HQHUJLD HOpWULFD H FRPSDUWLOKDPHQWR GH LQIUDHVWUXWXUD FRP DV
RSHUDGRUDVGHVHUYLoRVGH79DFDERHWHOHFRPXQLFDo}HV(VWH
GpELWR IRL DSXUDGR SRU PHLR GR $, Q  H FRQVWLWXtGR
DWUDYpVGD&'$Q
(PLQVWkQFLDIRLSURIHULGDVHQWHQoDMXOJDQGRSURFHGHQWHVRV
HPEDUJRVjH[HFXomR
1D  LQVWkQFLD R 7ULEXQDO GH -XVWLoD GH 6mR 3DXOR GHFODURX
QXOD D VHQWHQoD TXH MXOJRX SURFHGHQWHV RV HPEDUJRV j
H[HFXomR ILVFDO GHWHUPLQDQGRVH D UHPHVVD GRV DXWRV j YDUD
GH RULJHP SDUD QRYR MXOJDPHQWR FRP D SURGXomR GH QRYDV
SURYDV
(P  GH MXOKR GH  IRUDP RSRVWRV HPEDUJRV GH
GHFODUDomRFRQWUDRDFyUGmRRVTXDLVDJXDUGDPMXOJDPHQWR

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 5HPRWR
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVRVREUHYHQKDGHFLVmRGHVIDYRUiYHOD&RPSDQKLDWHUiTXH
GHSHUGD
GHVHPEROVDU R YDORU LQIRUPDGR GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGR R TXH
UHVXOWDUiHPXPLPSDFWRILQDQFHLURDGYHUVRSDUDD&RPSDQKLD
FRQVLGHUDQGRRYDORUHQYROYLGR
L9DORUSURYLVLRQDGR

1mRKi
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3URFHVVRQH FREUDQoD 
DMXt]R

(VIHUD$GPLQLVWUDWLYD

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU6HFUHWDULDGD5HFHLWD)HGHUDO
5pX(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 5PLOK}HV HPGHGH]HPEURGH 
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

3HGLGR GH FRPSHQVDomR &6//  H[HUFtFLR GH   QmR
KRPRORJDGR
2EMHWR
GRV
VHJXLQWHV 3(5'&203V

H

'HFLVmR HP  LQVWkQFLD GHVIDYRUiYHO ,QWHUSRVWR 5HFXUVR
9ROXQWiULRTXHDJXDUGDMXOJDPHQWR

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 5HPRWR
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVRVREUHYHQKDGHFLVmRGHVIDYRUiYHOD&RPSDQKLDWHUiTXH
GHSHUGD
GHVHPEROVDU R YDORU LQIRUPDGR GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGR R TXH
UHVXOWDUiHPXPLPSDFWRILQDQFHLURDGYHUVRSDUDD&RPSDQKLD
FRQVLGHUDQGRRYDORUHQYROYLGR
L9DORUSURYLVLRQDGR

1mRKi
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3URFHVVRQ
DMXt]R

(VIHUD$GPLQLVWUDWLYD

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU6HFUHWDULDGD5HFHLWD)HGHUDO
5pX(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 5PLOK}HV HPGHGH]HPEURGH 
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

3HGLGR GH FRPSHQVDomR &6//  H[HUFtFLR GH  H  
KRPRORJDGRSDUFLDOPHQWH
'HFLVmR HP  LQVWkQFLD GHVIDYRUiYHO ,QWHUSRVWR 5HFXUVR
9ROXQWiULRTXHDJXDUGDMXOJDPHQWR

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 5HPRWR
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVRVREUHYHQKDGHFLVmRGHVIDYRUiYHOD&RPSDQKLDWHUiTXH
GHSHUGD
GHVHPEROVDURYDORULQIRUPDGRRTXHUHVXOWDUiHPXPLPSDFWR
ILQDQFHLUR DGYHUVR SDUD D &RPSDQKLD FRQVLGHUDQGR R YDORU
HQYROYLGR
L9DORUSURYLVLRQDGR

1mRKi
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3URFHVVRQ
DMXt]R

(VIHUD$GPLQLVWUDWLYD

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU6HFUHWDULDGD5HFHLWD)HGHUDO
5pX(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 5PLOK}HV HPGHGH]HPEURGH 
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

3HGLGR GH FRPSHQVDomR ,53-  H[HUFtFLR GH 
  UHFRQKHFLGR    KRPRORJDGR
SDUFLDOPHQWH
$SUHVHQWDPRV 0DQLIHVWDomR GH ,QFRQIRUPLGDGH $JXDUGDQGR
MXOJDPHQWRHPLQVWkQFLD

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 5HPRWR
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVRVREUHYHQKDGHFLVmRGHVIDYRUiYHOD&RPSDQKLDWHUiTXH
GHSHUGD
GHVHPEROVDURYDORULQIRUPDGRRTXHUHVXOWDUiHPXPLPSDFWR
ILQDQFHLUR DGYHUVR SDUD D &RPSDQKLD FRQVLGHUDQGR R YDORU
HQYROYLGR
L9DORUSURYLVLRQDGR

1mRKi
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3URFHVVRQ
DMXt]R

(VIHUD$GPLQLVWUDWLYD

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU6HFUHWDULDGD5HFHLWD)HGHUDO
5pX(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 5PLOK}HV HPGHGH]HPEURGH 
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

'HVSDFKR 'HFLVyULR TXH QmR KRPRORJRX DV FRPSHQVDo}HV
UHDOL]DGDVSHODHPSUHVDHQWUHH$VUHIHULGDV
FRPSHQVDo}HVYDOHUDPVHGHFUpGLWRVRULXQGRVGRWUDEDOKRGH
UHYLVmR QR HQTXDGUDPHQWR GR JUDX GH ULVFR SDUD ILQV GR
UHFROKLPHQWRGDFRQWULEXLomRSUHYLGHQFLiULDGHYLGDDR6$7
$ 0DQLIHVWDomR GH ,QFRQIRUPLGDGH DSUHVHQWDGD IRL MXOJDGD
LPSURFHGHQWH SHOD '5- 3RU PDLRULD GH YRWRV R 5HFXUVR
9ROXQWiULRQmRIRLSURYLGRSHOD7XUPD&kPDUD6HomRGR
&$5) -XOJDPHQWR UHDOL]DGR HP  2 5HFXUVR
(VSHFLDO DSUHVHQWDGR QmR IRL DGPLWLGR &RQWUD D UHIHULGD
GHFLVmR IRL LQWHUSRVWR HP RXWXEUR GH  $JUDYR GH
,QVWUXPHQWRGRTXDODJXDUGDVHDSUHFLDomR
([LVWHP GRLV DSHQVRV UHODFLRQDGRV D HVWH SURFHVVR VmR
HOHVH

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 5HPRWR
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVRVREUHYHQKDGHFLVmRGHVIDYRUiYHOD&RPSDQKLDWHUiTXH
GHSHUGD
GHVHPEROVDU R YDORU LQIRUPDGR GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGR R TXH
UHVXOWDUiHPXPLPSDFWRILQDQFHLURDGYHUVRSDUDD&RPSDQKLD
FRQVLGHUDQGRRYDORUHQYROYLGR
L9DORUSURYLVLRQDGR

1mRKi
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3URFHVVRV Q 
HPEDUJRVjH[HFXomRILVFDO 

H[HFXomR ILVFDO  H 

DMXt]R

9DUD GDV ([HFXo}HV )LVFDLV 0XQLFLSDLV  )RUR GDV ([HFXo}HV
)LVFDLV0XQLFLSDLVGD&RPDUFDGH6mR3DXOR63

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH6mR3DXOR
5pX0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 5PLOK}HV HPGHGH]HPEURGH 
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVH GH H[HFXomR ILVFDO YLVDQGR j FREUDQoD GH ,66 VREUH
UHFHLWDV DXIHULGDV SHOD &RPSDQKLD D WtWXOR GH L 
FRPSDUWLOKDPHQWR GH LQIUDHVWUXWXUD LL  786' H LLL  RXWURV
VHUYLoRV TXH QmR GHYHULDP VRIUHU D LQFLGrQFLD GR LPSRVWR $
&RPSDQKLD DSyV VHU FLWDGD DSUHVHQWRX JDUDQWLD H RS{V
HPEDUJRV j H[HFXomR RV TXDLV DJXDUGDP MXOJDPHQWR HP 
LQVWkQFLD


J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 5HPRWR
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVRVREUHYHQKDGHFLVmRGHVIDYRUiYHOD&RPSDQKLDWHUiTXH
GHSHUGD
GHVHPEROVDU R YDORU LQIRUPDGR GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGR R TXH
UHVXOWDUiHPXPLPSDFWRILQDQFHLURDGYHUVRSDUDD&RPSDQKLD
FRQVLGHUDQGRRYDORUHQYROYLGR
L9DORUSURYLVLRQDGR

1mRKi
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3URFHVVRQ
DMXt]R

9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGR)RURGH&DPSLQDV

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$
5pX'HOHJDGRGD'HOHJDFLD7ULEXWiULDHP&DPSLQDV±63

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 5PLOK}HV HPGHGH]HPEURGH 
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVH GH PDQGDGR GH VHJXUDQoD LPSHWUDGR SDUD GLVFXWLU D
FREUDQoD UHDOL]DGD QR DXWR GH LQIUDomR  UHODWLYR D
FREUDQoDGHPXOWDHPUD]mRGRFUHGLWDPHQWRLQGHYLGRGH,&06
QRV SHUtRGRV GH MDQHLUR D GH]HPEUR GH  7DLV GpELWRV
HVWDULDPH[WLQWRVSRUGHFDGrQFLD$JXDUGDVHVHQWHQoD

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 3RVVtYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVRVREUHYHQKDGHFLVmRGHVIDYRUiYHOD&RPSDQKLDWHUiTXH
GHSHUGD
GHVHPEROVDU R YDORU LQIRUPDGR GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGR R TXH
UHVXOWDUiHPXPLPSDFWRILQDQFHLURDGYHUVRSDUDD&RPSDQKLD
FRQVLGHUDQGRRYDORUHQYROYLGR
L9DORUSURYLVLRQDGR

1mRKi
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3URFHVVRQH
DMXt]R

9DUDGD)D]HQGD3~EOLFD)RURGH6mR%HUQDUGRGR&DPSR

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH6mR%HUQDUGRGR&DPSR
5pX(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 5PLOK}HV HPGHGH]HPEURGH 
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVH GH H[HFXomR ILVFDO TXH REMHWLYD D FREUDQoD GH PXOWD
SHOD IDOWD GH UHFROKLPHQWR GH SUHWHQVRV GpELWRV GH ,PSRVWR
VREUH 6HUYLoRV ³,66´  GR SHUtRGR GH  D  5HIHULGD
H[HFXomR GHFRUUH GH GHFLVmR SURIHULGD QRV DXWRV GR 3URFHVVR
$GPLQLVWUDWLYR 6%  $WXDOPHQWH DJXDUGDVH R
MXOJDPHQWR HP  LQVWkQFLD GRV HPEDUJRV j H[HFXomR RSRVWRV
SHOD&RPSDQKLD


J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 3RVVtYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVRVREUHYHQKDGHFLVmRGHVIDYRUiYHOD&RPSDQKLDWHUiTXH
GHSHUGD
GHVHPEROVDURYDORULQIRUPDGRRTXHUHVXOWDUiHPXPLPSDFWR
ILQDQFHLUR DGYHUVR SDUD D &RPSDQKLD FRQVLGHUDQGR R YDORU
HQYROYLGR
L9DORUSURYLVLRQDGR

1mRKi
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,&06
3URFHVVRQ
DMXt]R

(VIHUD$GPLQLVWUDWLYD

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU)D]HQGDGR(VWDGRGH6mR3DXOR
5pX(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 5PLOK}HV HPGHGH]HPEURGH 
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

$XWR GH ,QIUDomR GHFRUUHQWH GD DFXVDomR ILVFDO GH VXSRVWDV
LUUHJXODULGDGHV QR HVWRUQR GH GpELWRV GH ,&06 WDLV FRPR
GHFDGrQFLDGRGLUHLWRGHHVWRUQDUHVWRUQRGXSOLFDGRRSHUDo}HV
HVWUDQKDVjTXHODVFRQVWDQWHVGDVQRWDVILVFDLVHVWRUQDVQRWDV
ILVFDLV GXSOLFDGDV QRWDV ILVFDLV FDQFHODGDV HVWRUQR DQWHV GR
UHJLVWURGRGpELWRQmRORFDOL]DomRGDVVHJXQGDVYLDVGDVQRWDV
ILVFDLVVXEVWLWXWDV YDORU GR HVWRUQR VXSHULRU DR YDORU GR GpELWR
HVWRUQDGRHQmRLQIRUPDomRj6()$=63GRQ~PHURGDQRWD
ILVFDO VXEVWLWXWD  QR SHUtRGR FRUUHVSRQGHQWH D MDQHLUR D
GH]HPEUR GH $WXDOPHQWH DJXDUGDVH R MXOJDPHQWR GD
GHIHVDDSUHVHQWDGDSHOD&RPSDQKLDHPLQVWkQFLD

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 5HPRWD
SRVVtYHORXUHPRWD 
KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVR &DVR VREUHYHQKD GHFLVmR GHVIDYRUiYHO QD HVIHUD
GHSHUGD
DGPLQLVWUDWLYD KDYHUi SRVVLELOLGDGH GH GLVFXVVmR MXGLFLDO FRP
HYHQWXDO QHFHVVLGDGH GH JDUDQWLD GR GpELWR PHGLDQWH GHSyVLWR
MXGLFLDO RX FRQWUDWDomR GH FDUWD ILDQoD RX VHJXUR JDUDQWLD  H
FDVR VREUHYHQKD GHFLVmR GHVIDYRUiYHO QD HVIHUD MXGLFLDO D
&RPSDQKLD WHUi TXH GHVHPEROVDU R YDORU LQIRUPDGR R TXH
UHVXOWDUiHPXPLPSDFWRILQDQFHLURDGYHUVRSDUDD&RPSDQKLD
FRQVLGHUDQGRRVYDORUHVHQYROYLGRV
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3URFHVVRQ
DMXt]R

(VIHUD$GPLQLVWUDWLYD

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU)D]HQGDGR(VWDGRGH6mR3DXOR
5pX(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 5PLOK}HV HPGHGH]HPEURGH 
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

$XWRGHLQIUDomRODYUDGRHPYLUWXGHGHVXSRVWRDSURYHLWDPHQWR
LQGHYLGRGHFUpGLWRVGH,&06HPUHODomRDRVEHQVGRVHXDWLYR
LPRELOL]DGR $WXDOPHQWH DJXDUGDVH R MXOJDPHQWR GD GHIHVD
DSUHVHQWDGDSHOD&RPSDQKLDHPLQVWkQFLD

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 3RVVtYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 
KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVR &DVR VREUHYHQKD GHFLVmR GHVIDYRUiYHO QD HVIHUD
GHSHUGD
DGPLQLVWUDWLYD KDYHUi SRVVLELOLGDGH GH GLVFXVVmR MXGLFLDO FRP
HYHQWXDO QHFHVVLGDGH GH JDUDQWLD GR GpELWR PHGLDQWH GHSyVLWR
MXGLFLDO RX FRQWUDWDomR GH FDUWD ILDQoD RX VHJXUR JDUDQWLD  H
FDVR VREUHYHQKD GHFLVmR GHVIDYRUiYHO QD HVIHUD MXGLFLDO D
&RPSDQKLD WHUi TXH GHVHPEROVDU R YDORU LQIRUPDGR R TXH
UHVXOWDUiHPXPLPSDFWRILQDQFHLURDGYHUVRSDUDD&RPSDQKLD
FRQVLGHUDQGRRVYDORUHVHQYROYLGRV
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3URFHVVRQ$,  
DMXt]R

(VIHUD$GPLQLVWUDWLYD

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU3UHIHLWXUDGR0XQLFtSLRGH6mR3DXOR
5pX(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH63

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 5 HPGHGH]HPEURGH 
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

(P  GH MXOKR GH  DSUHVHQWDGD LPSXJQDomR (P  GH
RXWXEURGHUHWLILFDGRRYDORUGH5SDUD5
 (P  GH PDLR GH  LQWHUSRVWR UHFXUVR H
UHYLVmR SHOD DXWXDGD (P  GH DJRVWR GH  QHJDGR
VHJXLPHQWR DR UHFXUVR GH UHYLVmR LQWHUSRVWR SHOD &RPSDQKLD
(P  GH IHYHUHLUR GH  SURIHULGR GHVSDFKR GHFLVyULR
FDQFHODQGRRDXWRGHLQIUDomR³GHRItFLR´

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 5HPRWR
SRVVtYHORXUHPRWD 
KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVR &DVRVREUHYHQKDGHFLVmRGHVIDYRUiYHOD&RPSDQKLDWHUiTXH
GHSHUGD
GHVHPEROVDU R YDORU LQIRUPDGR GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGR R TXH
UHVXOWDUiHPXPLPSDFWRILQDQFHLURDGYHUVRSDUDD&RPSDQKLD
FRQVLGHUDQGRRYDORUHQYROYLGR
L9DORUSURYLVLRQDGR

1mRKi


&RQWLQJrQFLDV7UDEDOKLVWDV
(P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD HUD SDUWH HP  GHPDQGDV MXGLFLDLV H
DGPLQLVWUDWLYDVGHQDWXUH]DWUDEDOKLVWD
'HDFRUGRFRPDDQiOLVHGRVDGYRJDGRVH[WHUQRVGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGHR
YDORU WRWDO HQYROYLGR QRV SURFHVVRV WUDEDOKLVWDV FRP FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO H SRVVtYHO HUD
FRQMXQWDPHQWHGH5PLOK}HVHRPRQWDQWHSURYLVLRQDGRHUDGH5PLOK}HV
$ PDLRULD GDV GHPDQGDV GH QDWXUH]D WUDEDOKLVWD HP TXH D &RPSDQKLD ILJXUD QR SROR SDVVLYR
HQYROYHPSHGLGRVGHH[HPSUHJDGRVSUySULRVHPSUHJDGRVDWLYRVHH[HPSUHJDGRVGHHPSUHVDV
SUHVWDGRUDVGHVHUYLoRV
'HVWH XQLYHUVR GH Do}HV D JUDQGH PDLRULD GRV REMHWRV GLVFXWLGRV QDV GHPDQGDV WUDEDOKLVWDV
YHUVDP VREUH L  HTXLSDUDomR VDODULDO LL  KRUDV H[WUDV LLL  KRUDV GH VREUHDYLVR LY  DGLFLRQDO GH
SHULFXORVLGDGH Y  PXOWD GH  VREUH R )XQGR GH *DUDQWLD SRU 7HPSR GH 6HUYLoR ± )*76
GHFRUUHQWHGHH[SXUJRVGHSODQRVHFRQ{PLFRVHUHVSRQVDELOLGDGHVXEVLGLiULDGD&RPSDQKLDHP
UD]mR GH LQDGLPSOHPHQWR GDV REULJDo}HV WUDEDOKLVWDV GHYLGDV SHODV HPSUHVDV SUHVWDGRUDV GH
VHUYLoRVGHQWUHRXWUDVPDWpULDV
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'HQWUHRVSURFHVVRVGHQDWXUH]DWUDEDOKLVWDLQGLYLGXDOPHQWHUHOHYDQWHVSDUDD&RPSDQKLDHP
GHGH]HPEURGHGHVWDFDVHRVHJXLQWH
$omR&LYLO3~EOLFD±7HUFHLUL]DomR
3URFHVVRQ
DMXt]R

9DUDGR7UDEDOKRGH6mR3DXOR63

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR 7UDEDOKR  6mR 3DXOR 357037
5HJLmR63 

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV $omR&LYLO3~EOLFDDMXL]DGDSHOR0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKR
HQYROYLGRV
SOHLWHDQGR RUGHP OLPLQDU SDUD TXH D &RPSDQKLD QR SUD]R GH
 GLDV VRE SHQD GH PXOWD GLiULD GH 5 PLO SDUD FDGD
REULJDomRQmRFXPSULGD L VHDEVWHQKDGHHIHWXDUWHUFHLUL]DomR
GH DWLYLGDGH ILP HRX GH TXDOTXHU DWLYLGDGH HP TXH H[HUoD
VXERUGLQDomR GLUHWD DRV VHXV WHUFHLUL]DGRV LL  LQWHUQDOL]H RV
WHUFHLUL]DGRV TXH DWXHP QD DWLYLGDGH ILP HRX HP TXDOTXHU
DWLYLGDGH TXH D &RPSDQKLD H[HUoD VXERUGLQDomR LLL  JDUDQWD
WUDWDPHQWR LVRQ{PLFR DRV WHUFHLUL]DGRV HP UHODomR DRV
FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD HQTXDGUDPHQWR VLQGLFDO
UHPXQHUDomR H EHQHItFLRV  H DR ILQDO GD DomR WDPEpP VHMD
FRQGHQDGD LY DLQGHQL]DUQRYDORUGH5PLOK}HV 5
PLOK}HVGHGXPSLQJVRFLDOH5PLOK}HVGHGDQRVPRUDLV
FROHWLYRV 
ISULQFLSDLVIDWRV

$&RPSDQKLDIRLFLWDGDQRGLDGHMDQHLURGHWHQGRVH
PDQLIHVWDGR FRQWUD SHGLGR OLPLQDU HP  GH MDQHLUR GH 
(PGH)HYHUHLURGHIRLQHJDGRR3HGLGR/LPLQDUIHLWR
SHOR 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR 7UDEDOKR ± 037 &RPSDQKLD
DSUHVHQWRX GHIHVD HP DXGLrQFLD HP  GH PDUoR GH 
$XGLrQFLDGHLQVWUXomRPDUFDGDSDUDGHDEULOGH

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO
5HPRWD SDUDSHGLGROLPLQDU H3RVVtYHO SDUDSHGLGRSULQFLSDO 
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR $ &RPSDQKLD SRGHUi HP FDVR GH SHUGD VHU LPSHGLGD GH
GHSHUGD
UHDOL]DUQRYDVFRQWUDWDo}HVGHHPSUHVDVWHUFHLUL]DGDVHWHUGH
LQWHUQDOL]DU RV VHUYLoRV Mi SUHVWDGRV SRU HVWDV HPSUHVDV
DWXDOPHQWH FRQWUDWDGDV SDUD DV DWLYLGDGHV HP TXH D
WHUFHLUL]DomR IRU SHUPLWLGD JDUDQWLU WUDWDPHQWR LVRQ{PLFR DRV
HPSUHJDGRVWHUFHLUL]DGRVHPUHODomRDRVHPSUHJDGRVSUySULRV
GD &RPSDQKLD HQTXDGUDPHQWR VLQGLFDO UHPXQHUDomR H
EHQHItFLRV HDUFDUFRPXPDLQGHQL]DomR
2VYDORUHVHQYROYLGRVVmRLQHVWLPiYHLVXPDYH]TXHVRPHQWH
XPD GHFLVmR MXGLFLDO SRGHUi GHOLPLWDU DV REULJDo}HV D VHUHP
FXPSULGDV H TXDQWR j LQGHQL]DomR QmR Ki SUHYLVmR OHJDO TXH
IL[H WDLV YDORUHV H DLQGD HP UD]mR GD VXEMHWLYLGDGH HQYROYLGD
QDVXDGHILQLomRSHORMXL]
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$omR&ROHWLYD3HULFXORVLGDGH±1RYD6HGH
3URFHVVRV Q  
H



DMXt]R

9DUDGR7UDEDOKRGH%DUXHUL63

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU 6LQGLFDWR GRV 7UDEDOKDGRUHV QDV ,QG~VWULDV GH (QHUJLD
(OpWULFDGH6mR3DXOR

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV $MXL]DPHQWR GH  FLQFR  Do}HV FROHWLYDV SHOR 6LQGLFDWR
HQYROYLGRV
YLVDQGR SDJDPHQWR GR DGLFLRQDO GH SHULFXORVLGDGH SDUD WRGRV
RVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDORWDGRVQD6HGH$GPLQLVWUDWLYD
GH%DUXHULQRSHUtRGRHPTXHXPPRWRJHUDGRUHVWHYHLQVWDODGR
QRWRSRGR(GLItFLR HQWUHIHYHUHLURDIHYHUHLUR 
ISULQFLSDLVIDWRV

$&RPSDQKLDIRLFLHQWLILFDGDGHDo}HVHPPDUoRGHHD
~OWLPDDomRHPDEULOGH7RGDVDVDo}HVIRUDPXQLILFDGDV
H VH HQFRQWUDP HP IDVH LQLFLDO SDUD SURGXomR GH SURYDV
,QVSHomR MXGLFLDO UHDOL]DGD QR GLD  FRP D
SDUWLFLSDomRGHSUHSRVWRVGDHPSUHVDHDVVLVWHQWHVWpFQLFRV$
DXGLrQFLD GH LQVWUXomR IRL GHVLJQDGD SDUD R GLD  GH RXWXEUR
GH

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO
3RVVtYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 
KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVR &DVRVREUHYHQKDPHYHQWXDLVGHFLV}HVILQDLVGHVIDYRUiYHLVQDV
GHSHUGD
Do}HV DFLPD PHQFLRQDGDV D &RPSDQKLD SRGHUi WHU TXH
GHVHPEROVDURYDORUHVWLPDGRDWXDOL]DGRSDUDGHGH]HPEUR
GH  GH 5  5  HP  GH GH]HPEUR GH
  R TXDO GDGR R DWXDO DQGDPHQWR GRV SURFHVVRV
UHSUHVHQWD R FiOFXOR GD HVWLPDWLYD GH OLTXLGDomR GRV SHGLGRV
IRUPXODGRVQDVDo}HV

&RQWLQJrQFLDV&tYHLV
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDHUDSDUWHHPGLVSXWDVFtYHLVVHQGRDo}HV
HPTXHD&RPSDQKLDILJXUDFRPRDXWRUD LQFOXLQGRLPRELOLiULR HDo}HVHPTXHD&RPSDQKLD
ILJXUDFRPRUp LQFOXLQGRLPRELOLiULRHSODQRFUX]DGR 
'HDFRUGRFRPDDQiOLVHGRVDGYRJDGRVH[WHUQRVGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGHR
YDORU WRWDO HQYROYLGR QRV SURFHVVRV FtYHLV FRP FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO H SRVVtYHO HUD
FRQMXQWDPHQWHGH5PLOK}HVHRPRQWDQWHSURYLVLRQDGRHUDGH5PLOK}HV
'HXPDPDQHLUDJHUDORVSURFHVVRVGHQDWXUH]DFtYHOHPTXHD&RPSDQKLDILJXUDQRSyORSDVVLYR
HQYROYHP Do}HV GH QDWXUH]D FRQVXPHULVWD YLQFXODGDV DR FRQWUDWR GH IRUQHFLPHQWR GH HQHUJLD
HOpWULFD Do}HV LQGHQL]DWyULDV GHFRUUHQWHV GH DFLGHQWHV QD UHGH HOpWULFD H GH GDQRV HP JHUDO H
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Do}HV GLVFXWLQGR D LOHJDOLGDGH GDV PDMRUDo}HV GDV WDULIDV GH HQHUJLD HOpWULFD UHDOL]DGDV SHODV
3RUWDULDV GR 'HSDUWDPHQWR 1DFLRQDO GH ÈJXDV H (QHUJLD (OpWULFD '1$((  Q  H 
GXUDQWHRFKDPDGR³3ODQR&UX]DGR´3RURXWURODGRDVDo}HVHPTXHD&RPSDQKLDILJXUDFRPR
DXWRUDFRQVLVWHPHPH[HFXo}HVHDo}HVGHFREUDQoDDMXL]DGDVHPYLUWXGHGRLQDGLPSOHPHQWRGR
FRQWUDWRGHIRUQHFLPHQWRGHHQHUJLDHOpWULFD
$OpP GLVVR D &RPSDQKLD WDPEpP p SDUWH HP DOJXQV SURFHVVRV UHODFLRQDGRV FRP VXD
SULYDWL]DomR 1DTXHOD RFDVLmR GHWHUPLQDGRV VHJPHQWRV GD SRSXODomR EUDVLOHLUD VH RSXVHUDP j
SULYDWL]DomRGHHPSUHVDVGHLQIUDHVWUXWXUDHGLYHUVDVSULYDWL]Do}HVIRUDPTXHVWLRQDGDVHPMXt]R
&RP EDVH QR IDWR GH TXH QHQKXPD GDV HPSUHVDV SULYDWL]DGDV VRIUHX FRQVHTXrQFLDV UHOHYDQWHV
FRPRUHVXOWDGR GHVVH OLWtJLR DFUHGLWDVH TXH R HIHLWR ILQDO GHVWHV SURFHVVRV QmR WHUi GD PHVPD
IRUPD XP LPSDFWR SUHMXGLFLDO UHOHYDQWH VREUH D VLWXDomR ILQDQFHLUD RX VREUH RV UHVXOWDGRV GDV
RSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
'HQWUH RV SURFHVVRV GH QDWXUH]D FtYHO LQGLYLGXDOPHQWH UHOHYDQWHV SDUD D &RPSDQKLD HP  GH
GH]HPEURGHGHVWDFDPVHRVVHJXLQWHV
&7((3(OHWUREUiV±&RQWUDWRGH)LQDQFLDPHQWR
3URFHVVRQ
DMXt]R

9DUD&tYHOGD&RPDUFDGR5LRGH-DQHLUR

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU&HQWUDLV(OpWULFDV%UDVLOHLUDV6$(OHWUREUiV
5pX(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$H
&7((3 ± &RPSDQKLD GH 7UDQVPLVVmR GH (QHUJLD (OpWULFD GH
6mR3DXOR6$

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 5
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

(PQRYHPEURGHD(OHWURSDXOR(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR
6$ ´(OHWURSDXOR (VWDWDO´  REWHYH DWUDYpV GR &RQWUDWR GH
)LQDQFLDPHQWR(&)HPSUpVWLPRGDV&HQWUDLV(OpWULFDV
%UDVLOHLUDV6$ ´(OHWUREUiV´ 
7HQGR HP YLVWD RV TXHVWLRQDPHQWRV TXH VXUJLUDP DFHUFD GD
SHULRGLFLGDGH GD FRUUHomR PRQHWiULD LQFLGHQWH VREUH R YDORU
ILQDQFLDGRHDLPSRVVLELOLGDGHGHVHFKHJDUDXPHQWHQGLPHQWR
FRP D (OHWUREUiV HP GH]HPEUR GH  D (OHWURSDXOR (VWDWDO
SURS{V $omR GH &RQVLJQDomR HP 3DJDPHQWR FRQWUD D
(OHWUREUiV
$RSURSRUDGHPDQGDDFLPDPHQFLRQDGDD(OHWURSDXOR(VWDWDO
UHDOL]RX R GHSyVLWR MXGLFLDO GR YDORU TXH DSXURX FRPR
UHSUHVHQWDWLYR GR VDOGR GHYHGRU TXDO VHMD DTXHOH TXH HUD
FRPSRVWR SHOR YDORU SULQFLSDO DFUHVFLGR GH FRUUHomR PRQHWiULD
DQXDO
$SyV DSUHVHQWDU D VXD GHIHVD QD $omR GH &RQVLJQDomR HP
3DJDPHQWR HP DEULO GH  D (OHWUREUiV DMXL]RX $omR GH
&REUDQoD FRQWUD D (OHWURSDXOR (VWDWDO SHUDQWH D  9DUD &tYHO
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GD&RPDUFDGR5LRGH-DQHLUR ´9DUD&tYHO´ IXQGDPHQWDQGR
VHX SHGLGR GH FREUDQoD QD DOHJDomR GH TXH RV YDORUHV
GHSRVLWDGRV QD $omR GH &RQVLJQDomR QmR HVWDYDP GH DFRUGR
FRPRVWHUPRVGR&RQWUDWRGH)LQDQFLDPHQWR(&)Mi
TXH HVWH GH DFRUGR FRP D LQWHUSUHWDomR GD (OHWUREUiV SUHYLD
FRUUHomR PRQHWiULD PHQVDO GR YDORU SULQFLSDO H QmR DQXDO
FRQIRUPHVXVWHQWDGRSHOD(OHWURSDXOR(VWDWDO
'XUDQWH R DQGDPHQWR GH DPEDV DV Do}HV IRL ILUPDGR R
3URWRFROR GH &LVmR HP  GH GH]HPEUR GH  RQGH D
(OHWURSDXOR (VWDWDO IRL FLQGLGD HP  HPSUHVDV TXDLV VHMDP D
&RPSDQKLD%DQGHLUDQWH(QHUJLD6$ ´%DQGHLUDQWH´ (PSUHVD
0HWURSROLWDQD GH ÈJXDV H (QHUJLD 6$ ´(0$(´  (OHWURSDXOR
0HWURSROLWDQD (OHWULFLGDGH GH 6mR 3DXOR ³&RPSDQKLD´ 
SRVWHULRUPHQWHSULYDWL]DGDH(PSUHVD3DXOLVWDGH7UDQVPLVVmR
GH(QHUJLD6$ ´(37(´ VHQGRTXHHVWD~OWLPDDFDERXSRUVHU
LQFRUSRUDGD SHOD &RPSDQKLD GH 7UDQVPLVVmR GH (QHUJLD
(OpWULFD3DXOLVWD ´&7((3´ 
(P DEULO GH  D  9DUD &tYHO HP GHFLVmR GH SULPHLUD
LQVWkQFLD MXOJRX WDQWR D $omR GH &REUDQoD FRPR D $omR GH
&RQVLJQDomR HP 3DJDPHQWR HP IDYRU GD (OHWUREUiV
UHFRQKHFHQGR QD SULPHLUD DomR TXH D FRUUHomR PRQHWiULD GR
&RQWUDWR GH )LQDQFLDPHQWR (&)  p PHQVDO H QD
VHJXQGDDomRTXHRYDORUGHSRVLWDGRSHOD(OHWURSDXOR(VWDWDO
QmRHVWDYDGHDFRUGRFRPRVWHUPRVGRPHQFLRQDGR&RQWUDWR
UHFRQKHFHQGRTXHD(OHWURSDXOR(VWDWDOHVWDYDHPPRUDFRPD
(OHWUREUiV
$RQmRVXEPHWHURVWHUPRVGDVHQWHQoDjUHDQiOLVHGR7ULEXQDO
GH-XVWLoDGR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR ´7-5-´ QDPHGLGDHP
TXH QmR DSUHVHQWRX TXDLVTXHU GRV 5HFXUVRV FDEtYHLV j pSRFD
HP TXH DV Do}HV IRUDP VHQWHQFLDGDV D (OHWURSDXOR (VWDWDO
VDJURXVH SHUGHGRUD HP WRGDV DV TXHVW}HV UHIHUHQWHV j
FRUUHomRPRQHWiULDGRUHIHULGR&RQWUDWRGH)LQDQFLDPHQWR(P
VHWHPEURGH D (OHWUREUiV LQLFLRXD H[HFXomRGR MXOJDGR
WDPEpP QD  9DUD &tYHO H FRP EDVH QR VHX HQWHQGLPHQWR
TXDQWR j LQWHUSUHWDomR GR 3URWRFROR GH &LVmR GD (OHWURSDXOR
(VWDWDOH[LJLXHPWHUPRVSURSRUFLRQDLVGD&RPSDQKLD  
H GD &7((3   RV YDORUHV TXH OKHV WHULDP VLGR
WUDQVIHULGRVFRPRSDVVLYR
3RU FRQWD GH WDO SRVLFLRQDPHQWR IRL H[LJLGR GD &7((3 R
SDJDPHQWRGHYDORUFRUUHVSRQGHQWHDRGHSRVLWDGRQD$omRGH
&RQVLJQDomR HP 3DJDPHQWR YDORU SULQFLSDO GR &RQWUDWR GH
)LQDQFLDPHQWR DFUHVFLGR GH FRUUHomR PRQHWiULD DQXDO  H GD
&RPSDQKLD GH YDORU TXH FRUUHVSRQGH DRV DWXDLV 5 ELOKmR
TXDQWLD TXH UHSUHVHQWD D GLIHUHQoD HQWUH D FRUUHomR DQXDO H D
FRUUHomR PHQVDO GR &RQWUDWR GH )LQDQFLDPHQWR GHYLGDPHQWH
DWXDOL]DGRDWpGH]HPEURGH
(PQRYHPEURGHHPGHFLVmRGHSULPHLUDLQVWkQFLDD
9DUD&tYHOQmRDFROKHXRVDUJXPHQWRVGD&RPSDQKLDTXDQWRj
VXD LOHJLWLPLGDGH SDUD ILJXUDUQR SROR SDVVLYR GDGHPDQGDH D
PDQWHYHFRPRSDUWHGRSURFHVVRVHQGRTXHGHVWDGHFLVmRIRL
DSUHVHQWDGR UHFXUVR SHUDQWH R 7ULEXQDO GH -XVWLoD GR 5LR GH

PÁGINA: 91 de 509

Formulário de Referência - 2018 - ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.

Versão : 18

4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

-DQHLUR ´7-5-´ 
(P VHWHPEUR GH  R 7-5- DFROKHX WRGRV RV DUJXPHQWRV
OHYDGRV SHOD &RPSDQKLD DFDEDQGR SRU UHFRQKHFHU FRP EDVH
QR3URWRFRORGH&LVmRGD(OHWURSDXOR(VWDWDOTXHD&RPSDQKLD
QmR VHULD UHVSRQViYHO SHOD TXLWDomR GR &RQWUDWR GH
)LQDQFLDPHQWR (&)  Mi TXH R SDVVLYR SRU HOH
UHSUHVHQWDGR WHULD VLGR YHUWLGR j (37( HPSUHVD LQFRUSRUDGD
SHOD&7((3
7HQGR HP YLVWD D GHFLVmR TXH OKHV IRL GHVIDYRUiYHO D
(OHWUREUiV HP GH]HPEUR GH  H D &7((3 HP PDUoR GH
 DSUHVHQWDUDP UHFXUVRV DR 6XSHULRU 7ULEXQDO GH -XVWLoD
67-  H DR 6XSUHPR 7ULEXQDO )HGHUDO 67)  FRP YLVWDV j
FDVVDomRGDGHFLVmRGR7-5-
6HPDGHQWUDUQRVPpULWRVGRVSURFHVVRVRXQDVGLVSRVLo}HVGR
FRQWUDWRGH)LQDQFLDPHQWRHPMXQKRGHR67-UHYHUWHXD
GHFLVmRTXHH[LPLDD&RPSDQKLDGHTXDOTXHUUHVSRQVDELOLGDGH
SHORV GpELWRV GLVFXWLGRV QR SURFHVVR H D H[FOXtD GD UHODomR
OLWLJLRVD'HDFRUGRFRPDPHQFLRQDGD&RUWH6XSHULRUROLWtJLR
HQWUHDVSDUWHVUHTXHUDPSODGLODomRSUREDWyULDHDSUHFLDomRGH
TXHVW}HV DWUDYpV GH SURFHGLPHQWR TXH QmR D H[FHomR GH SUp
H[HFXWLYLGDGH LQWHUSRVWD H SRU WDO PRWLYR R SURFHVVR GHYHULD
UHWRUQDUjSULPHLUDLQVWkQFLD 9DUD&tYHO SDUDXPDFRPSOHWD
DQiOLVH GDV TXHVW}HV TXH HQYROYHP DV WUrV HPSUHVDV
&RPSDQKLD &7((3 H (OHWUREUiV  R &RQWUDWR GH
)LQDQFLDPHQWRHR3URWRFRORGH&LVmRGD(OHWURSDXOR(VWDWDO
&RQWUD HVWD GHFLVmR SHUDQWH R 67- IRUDP DSUHVHQWDGRV HP
GH]HPEUR GH  ³(PEDUJRV GH 'HFODUDomR´ H HP DEULO GH
 ³(PEDUJRV GH 'LYHUJrQFLD´ H ³5HFXUVR ([WUDRUGLQiULR´
VHQGR TXH WRGRV RV UHFXUVRV IRUDP GHFLGLGRV FRQWUD D
&RPSDQKLD
7HQGR VLGR DSUHVHQWDGRV WRGRV RV UHFXUVRV FDEtYHLV WDQWR QR
67- FRPR QR 67) H QmR FDEHQGR TXDOTXHU RXWUD PHGLGD R
SURFHVVRIRLGHYROYLGRjSULPHLUDLQVWkQFLD 9DUD&tYHO 
3DUDOHODPHQWH HP IHYHUHLUR GH  D &7((3 DMXL]RX $omR
2UGLQiULDFRQWUDD&RPSDQKLDHD(OHWUREUiVSHUDQWHD9DUD
&tYHO VHQGR TXH R UHIHULGR SURFHVVR YLVDYD R UHFRQKHFLPHQWR
GH TXH D &7((3 QmR HUD UHVSRQViYHO SHOR SDJDPHQWR GH
TXDOTXHUTXDQWLDTXHHVWHMDVHQGRFREUDGDSHOD(OHWUREUiVHP
YLUWXGH GDV Do}HV TXH WLYHUDP SRU REMHWR D GLVFXVVmR GRV
WHUPRV GR &RQWUDWR GH )LQDQFLDPHQWR (&)  (P
VHWHPEURGHD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXVXDGHIHVD
1R GLD  GH DEULO GH  FRP EDVH QR &yGLJR GH 3URFHVVR
&LYLO %UDVLOHLUR ´&3&´  D (OHWUREUiV UHTXHUHX D FRQYHUVmR GD
UHIHULGD H[HFXomR HP SURFHGLPHQWR MXGLFLDO GH ³/LTXLGDomR GH
6HQWHQoDSRU$UELWUDPHQWR´SHUDQWHD9DUD&tYHOSDUDDXIHULU
R YDORU HP GLVFXVVmR H GHILQLU D SDUWH UHVSRQViYHO SHOD GtYLGD
DWUDYpVGHWUDEDOKRDVHUUHDOL]DGRSRUSHULWRMXGLFLDO
(PGHPDLRGHD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXPDQLIHVWDomR
FRQFRUGDQGR FRP D DSXUDomR GH YDORUHV DWUDYpV GH FiOFXORV
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SRU /LTXLGDomR GH 6HQWHQoD PDV UHVVDOYDQGR TXH QHVWH
SURFHVVR D IRUPD PDLV DGHTXDGD SDUD DSXUDomR GH YDORUHV
VHULD D /LTXLGDomR GH 6HQWHQoD SRU $UWLJRV H QmR SRU
$UELWUDPHQWR FRPR VXJHULGR SHOD (OHWUREUiV QD PHGLGD HP
TXH GLYHUVRV GRVSRQWRVGR 3URWRFRORGH &LVmR GD(OHWURSDXOR
(VWDWDO GHYHP VHU DQDOLVDGRV HP VXD SOHQLWXGH Mi TXH QmR
IRUDP REVHUYDGRV SHOD VHQWHQoD GH  HP HVSHFLDO WRGD H
TXDOTXHU TXHVWmR UHODWLYD D TXDO GDV HPSUHVDV FLQGLGDV
&RPSDQKLD HRX &7((3  FDEH D UHVSRQVDELOLGDGH SHOR
SDJDPHQWR
(P  GH IHYHUHLUR GH  D ' -Xt]D GD  9DUD &tYHO
DFROKHXRSHGLGRGH/LTXLGDomRGHVHQWHQoDSRU$UELWUDPHQWR
VHQGR TXH HP YLVWD GRV WHUPRV GD PHQFLRQDGD GHFLVmR D
&RPSDQKLD DSUHVHQWRX (PEDUJRV GH 'HFODUDomR j  9DUD
&tYHO SRVWXODQGR TXH D OLTXLGDomR GH VHQWHQoD IRVVH
SURFHVVDGDQDPRGDOLGDGHGH$UWLJRVHD(OHWUREUiVDSUHVHQWRX
LPSXJQDomR j QRPHDomR GR SHULWR VHQGR TXH DPERV IRUDP
UHMHLWDGRV SHOD ' -Xt]D GD  9DUD &tYHO HP  GH PDUoR GH

&RQWUD D UHMHLomR GH VHX UHFXUVR HP  GH PDUoR GH  D
&RPSDQKLDDSUHVHQWRX$JUDYRGH,QVWUXPHQWRSHUDQWHR7-5-
R TXDO IRL DFROKLGR HP  GH DEULO GH  SDUD GHWHUPLQDU D
DPSOD SURGXomR GH SURYDV DFHUFD GRV IDWRV TXH QRUWHLDP D
UHVSRQVDELOLGDGH SHOR SDJDPHQWR GR GpELWR UHVWDQGR GHFLGLGR
TXHDOLTXLGDomRGDVHQWHQoDIRVVHSURFHVVDGDQDPRGDOLGDGH
GH$UWLJRVFRQIRUPHUHTXHULGRSHOD&RPSDQKLD
(PMXOKRGHD9DUD&tYHOGHWHUPLQRXTXHD&RPSDQKLD
HD&7((3DSUHVHQWDVVHPVXDVUHVSRVWDVDRSHGLGRGHLQtFLR
GDOLTXLGDomRSRUDUWLJRVRTXHIRLIHLWRSHOD&RPSDQKLDHP
GHDJRVWRGHHSHOD&7((3HPGHMXOKRGH
(P GH]HPEUR GH  IRL SURIHULGD GHFLVmR GH  LQVWkQFLD
MXOJDQGRDQWHFLSDGDPHQWHDOLTXLGDomRSRUDUWLJRVDWULEXLQGRj
&RPSDQKLD D UHVSRQVDELOLGDGH SHOR SDJDPHQWR GR VDOGR GH
FRUUHomR PRQHWiULD UHIHUHQWH DR &RQWUDWR GH )LQDQFLDPHQWR
(&)  ILUPDGR FRP D (OHWUREUiV 7DO GHFLVmR QmR
FRQVLGHURXDRUGHPSDUDTXHIRVVHUHDOL]DGRRSURFHGLPHQWRGH
OLTXLGDomRGDVHQWHQoDFRPDPSODSURGXomRGHSURYDVGR67-
HGR7-5-EHPFRPRGHVFRQVLGHURXRSHGLGRGHSURGXomRGH
SURYDV DSUHVHQWDGR SHODV SDUWHV $OpP GLVVR IRL WDPEpP
SURIHULGDVHQWHQoDQDDomRGHFODUDWyULDPRYLGDSHOD&7((3D
TXDO IRL H[WLQWD VHP MXOJDPHQWR GH PpULWR XPD YH] TXH D
PDWpULDHPGLVFXVVmRMiHUDREMHWRGDOLTXLGDomRGHVHQWHQoD
&RQWUD D GHFLVmR DFLPD UHIHULGD TXH MXOJRX D OLTXLGDomR SRU
DUWLJRV HP  GH MDQHLUR GH  D &RPSDQKLD DSUHVHQWRX
UHFXUVR DR 7-5- SHGLQGR D LPHGLDWD VXVSHQVmR GD H[HFXomR
GD VHQWHQoD EHPFRPR D SRVWHULRU DQXODomR GD GHFLVmR SDUD
TXH IRVVH GHWHUPLQDGD D UHDOL]DomR GH DPSOD SURGXomR GH
SURYDVLQFOXVLYHSHUtFLD
(P  GH MDQHLUR GH  WRUQRXVH S~EOLFD D /LPLQDU
FRQFHGLGD SHOR 'HVHPEDUJDGRU &DUORV 6DQWRV GH 2OLYHLUD GR
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7ULEXQDO GH -XVWLoD GR 5LR GH -DQHLUR ³/LPLQDU´  DFDWDQGR
SHGLGRSUHOLPLQDUGRUHFXUVRLQWHUSRVWRSHOD&RPSDQKLDFRQWUD
DGHFLVmRSURIHULGDHPGHGH]HPEURGH
2 SURFHVVR IRL UHWRPDGR HP  LQVWkQFLD SDUD TXH VH
SURVVHJXLVVH FRP D DQiOLVH GDV TXHVW}HV WpFQLFDV H MXUtGLFDV
DVVLP FRPR UHDOL]DomR GH SHUtFLD FRQWiELO (P  GH IHYHUHLUR
GH  IRL QRPHDGR R SHULWR MXGLFLDO WHQGR VLGR DV SDUWHV
LQWLPDGDVDDSUHVHQWDUVHXVTXHVLWRVHLQGLFDomRGHDVVLVWHQWH
WpFQLFRRTXHIRLIHLWRSHOD&RPSDQKLDHSHOD&7((3HPPDUoR
GH  (P  GH VHWHPEUR GH  R SHULWR MXGLFLDO
DSUHVHQWRX SHWLomR DFHLWDQGR D QRPHDomR DVVLP FRPR VXD
SURSRVWDGHKRQRUiULRV RVTXDLVGHYHUmRVHUGHSRVLWDGRVSHOD
(OHWUREUiV (PGHRXWXEURGHFRQVLGHUDQGRTXHWRGDV
DVSDUWHVFRQFRUGDUDPFRPDSURSRVWDGHKRQRUiULRVGRSHULWR
MXGLFLDORMXL]RUGHQRXTXHIRVVHUHDOL]DGRRGHSyVLWRGRYDORU
DVHUIHLWRSHOD(OHWUREUiVHPXPDFRQWDMXGLFLDODILPGHLQLFLDU
D SHUtFLD MXGLFLDO (P  GH QRYHPEUR GH  D (OHWUREUiV
SURWRFRORX SHWLomR FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GR YDORU GRV
KRQRUiULRVSHULFLDLV(PGHQRYHPEURRSHULWRFRQWiELO
UHWLURX RV DXWRV SDUD LQtFLR GRV WUDEDOKRV TXH RFRUUHX HP
IHYHUHLURGH
(P  GH VHWHPEUR GH  IRL GLYXOJDGR ODXGR SHULFLDO
FRQWiELO TXH DSHVDU GH UHFRQKHFHU DV SUHPLVVDV WpFQLFDV
GHIHQGLGDVSHOD&RPSDQKLDHPLWLXRSLQLmRQRVHQWLGRGHTXHD
UHVSRQVDELOLGDGH SHOR SDJDPHQWR GD GLIHUHQoD GH FRUUHomR GR
VDOGRGRHPSUpVWLPRWHULDILFDGRFRPD&RPSDQKLD(PUHODomR
DR ODXGR D &RPSDQKLD DSUHVHQWRX HP  GH VHWHPEUR GH
 VXD LPSXJQDomR DVVLP FRPR R SDUHFHU GLYHUJHQWH GH
VHX DVVLVWHQWH WpFQLFR EHP FRPR VXEPHWHX QRYRV
TXHVWLRQDPHQWRVDRSHULWRMXGLFLDO
(P  GH DEULO GH  D &RPSDQKLD DSUHVHQWRX HP MXt]R
SDUHFHUHV GH UHQRPDGRV FRQWDGRUHV 'U (OLVHX 0DUWLQV H 'U
1HOVRQ &DUYDOKR  LQGLFDQGR TXH D &RPSDQKLD QmR p
UHVSRQViYHO SHOD GtYLGD 1D PHVPD GDWD D (OHWUREUiV
DSUHVHQWRX TXHVLWRV VXSOHPHQWDUHV DR SHULWR RILFLDO QR VHQWLGR
GHTXHVHMDFDOFXODGRRYDORUDWXDOGDGtYLGD
(P  GH PDLR GH  D &RPSDQKLD SURWRFRORX SHWLomR
DUJXPHQWDQGR TXHDQWHVGD UHPHVVDGRVDXWRV DR SHULWRSDUD
HODERUDomRGRVFiOFXORVGHDWXDOL]DomRGHYHULDVHUGHFLGLGDD
IRUPD GH DWXDOL]DomR GR GpELWR XPD YH] TXH D GHILQLomR GH
FULWpULRVGHFiOFXORpPDWpULDGHGLUHLWRHWHPTXHVHUGHFLGLGD
SHOR-Xt]R$SUHVHQWRXDLQGDRFULWpULRGHFiOFXORTXHHQWHQGH
FRPR FRUUHWR R TXDO QmR FRQVLGHUD D DSOLFDomR GH MXURV
PRUDWyULRV VREUH D GtYLGD DSyV D GDWD GD FLVmR GD (OHWURSDXOR
(VWDWDO R TXH RFRUUHX HP  GH MDQHLUR GH  (QWHQGH D
&RPSDQKLD TXH QmR Ki LQDGLPSOHPHQWR FXOSRVR SRU SDUWH GR
GHYHGRU &RPSDQKLD RX &7((3  KDMD YLVWD TXH D SUySULD
(OHWUREUiV UHFRQKHFH D LQGHILQLomR DFHUFD GD UHVSRQVDELOLGDGH
VREUHRSDJDPHQWRGDGtYLGD(PGHMXQKRGHR-Xt]R
GHWHUPLQRXTXH D (OHWUREUiVVHPDQLIHVWDVVH TXDQWR j SHWLomR
SURWRFRODGDSHOD&RPSDQKLDQRGLDGHPDLRGH(P
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GH MXOKR GH  D (OHWUREUiV VH SURQXQFLRX VROLFLWDQGR D
UHMHLomRGRFULWpULRGD&RPSDQKLDSDUDRFiOFXOR
(PGHMXOKRGHD&RPSDQKLDUHDILUPRXDFRUUHomRGRV
VHXV FULWpULRV GH FiOFXOR DSUHVHQWDQGR SDUHFHU MXUtGLFR GH
UHQRPDGR DGYRJDGR VXVWHQWDQGR QmR VHU D &RPSDQKLD
UHVSRQViYHO SHOD GtYLGD HP GLVFXVVmR EHP FRPR D FRUUHomR
GRVFULWpULRVGHFiOFXORDSUHVHQWDGRVSHOD&RPSDQKLD
(P  GH DEULO GH  D -Xt]D GHWHUPLQRX D LQWLPDomR GR
SHULWR MXGLFLDO SDUD L  VH PDQLIHVWDU VREUH DV LPSXJQDo}HV DR
ODXGRIHLWDVSHOD&RPSDQKLDEHPFRPR LL SDUDTXHDQDOLVHRV
QRYRV TXHVWLRQDPHQWRV IHLWRV SHODV SDUWHV H FDVR FRQVLGHUH
TXH RV TXHVLWRV VmR UHDOPHQWH VXSOHPHQWDUHV DRV Mi
UHVSRQGLGRV QR ODXGR DQWHULRU TXH VROLFLWH R TXH HQWHQGHU GH
GLUHLWR
(P MXOKR GH  D (OHWUREUiV DSUHVHQWRX PDQLIHVWDomR
VROLFLWDQGR TXH IRVVH UHMHLWDGR R FULWpULR DSUHVHQWDGR SHOD
&RPSDQKLDSDUDRFiOFXORGDGtYLGD
(P DJRVWR GH  IRL FHUWLILFDGR R WUkQVLWR HP MXOJDGR GD
GHFLVmRTXHGHFODURXTXHDGLVFXVVmRVREUHDUHVSRQVDELOLGDGH
SHORSDJDPHQWRGDGtYLGDGHYHRFRUUHUQDDomRSULQFLSDOHQmR
QD DomR GHFODUDWyULD PRYLGD SHOD &7((3 $OpP GLVWR QHVWH
PrV R SHULWR MXGLFLDO IRL LQWLPDGR SDUD DQDOLVDU RV QRYRV
TXHVWLRQDPHQWRV IHLWRV SHODV SDUWHV H VH PDQLIHVWDU VREUH DV
LPSXJQDo}HVDRODXGR
(PGHRXWXEURGHD&RPSDQKLDLQLFLRXRSURFHVVRGH
PHGLDomR MXQWR D (OHWUREUiV YLVDQGR HVWDEHOHFHU FULWpULRV SDUD
QHJRFLDU DV EDVHV SDUD XP DFRUGR D ILP GH HQFHUUDU D ORQJD
GLVSXWDMXGLFLDO
(P  GH QRYHPEUR GH  IRL MXQWDGR DR SURFHVVR R ODXGR
FRPSOHPHQWDUDSUHVHQWDGRSHORSHULWRMXGLFLDOTXHTXDQWLILFRXR
GpELWR VHJXLQGR RV FULWpULRV FRQWUDWXDLV GH DWXDOL]DomR
PRQHWiULD FKHJDQGR DR PRQWDQWH GH 5  PLOK}HV
DWXDOL]DGRV SDUD DJRVWR GH  LQFOXLQGR QHVWH YDORU RV
KRQRUiULRVGHVXFXPErQFLDGH
2 YDORU GR GpELWR GLVFXWLGR VHJXQGR RV FULWpULRV GH FRUUHomR
SRVWXODGRVSHOD(OHWUREUiVTXDQGRGRLQtFLRGDH[HFXomRVHULD
GH5HPGHGH]HPEURGH&RQWXGR
RYDORUGDGtYLGDFRQIRUPHRFULWpULRGHFiOFXORGHIHQGLGRSHOD
&RPSDQKLDVHULDGH5
(P  GH IHYHUHLUR GH  DSyV SHGLGR GH VXVSHQVmR GR
SURFHVVR UHDOL]DGR SHOD &RPSDQKLD H (OHWUREUiV D -Xt]D
GHIHULXRSHGLGRVXVSHQGHQGRRSURFHVVRSRUGLDV
(PGHPDUoRGHGHSRLVGDILQDOL]DomRGDQHJRFLDomR
H REWHQomR GD DSURYDomR GRV &RQVHOKRV GH $GPLQLVWUDomR GH
DPEDVDVFRPSDQKLDVD&RPSDQKLDFHOHEURXXPDFRUGRFRPD
(OHWUREUiV H XP DFRUGR FRP RV DGYRJDGRV GD (OHWUREUiV
YLVDQGRHQFHUUDUDGLVFXVVmRTXDQWRDRSDJDPHQWRGRVDOGRGH
HQFDUJRV ILQDQFHLURV UHIHUHQWHV DR HPSUpVWLPR (&)
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³$FRUGR´ 
&RPEDVHQRVWHUPRVGR$FRUGRD&RPSDQKLDLUiGHVHPEROVDU
R YDORU GH 5  XP ELOKmR H TXLQKHQWRV
PLOK}HVUHDLV GHILQLGRSHODVSDUWHVQRkPELWRGRSURFHVVRGH
PHGLDomRGDVHJXLQWHIRUPD5 XPELOKmRH
TXDWURFHQWRV PLOK}HV UHDLV  HP IDYRU GD (OHWUREUiV H
5 FHP PLOK}HV GH UHDLV  HP IDYRU GRV
DGYRJDGRV LQGLFDGRV SHOD (OHWUREUiV UHODWLYDPHQWH D
KRQRUiULRVGHVXFXPErQFLD
2YDORUDVHUSDJRj(OHWUREUiVHPEUHYHVtQWHVHVHUiTXLWDGR
GDVHJXLQWHIRUPD
 3DJDPHQWR GH 5  GX]HQWRV H FLQTXHQWD
PLOK}HV GH UHDLV  D VHU UHDOL]DGR DSyV WUkQVLWR HP MXOJDGR GD
KRPRORJDomR MXGLFLDO GR $FRUGR FRP (OHWUREUiV H FRP RV
DGYRJDGRVRTXHRFRUUHUSRU~OWLPR
 3DJDPHQWR GH  SDUFHODV DQXDLV GH 5
WUH]HQWRVPLOK}HVGHUHDLV VHQGRDSULPHLUDPHVHVDSyVR
SDJDPHQWRGDSULPHLUDSDUFHODGHVFULWDDQWHULRUPHQWH
3DJDPHQWRGD~OWLPDSDUFHODGH5 GX]HQWRV
HFLQTXHQWDPLOK}HVGHUHDLV PHVHVDSyVRSDJDPHQWRGD
SULPHLUDSDUFHOD
2V YDORUHV VHUmR DWXDOL]DGRV H FRUULJLGRV D SDUWLU GH  GH
IHYHUHLUR GH  DWp R PrV GH SDJDPHQWR GH FDGD SDUFHOD ±
LQFOXLQGRDSDUFHODjYLVWDSHORFRUUHVSRQGHQWHD FHP
SRU FHQWR  GDV WD[DV PpGLDV GLiULDV GR ', ± 'HSyVLWR
,QWHUILQDQFHLUR GH XP GLD ³RYHU H[WUD JUXSR´ H[SUHVVDV QD
IRUPD SHUFHQWXDO DR DQR EDVH  GX]HQWRV H FLQTXHQWD H
GRLV  GLDV ~WHLV FDOFXODGDV H GLYXOJDGDV GLDULDPHQWH SHOD %
³7D[D',´ DFUHVFLGRGH XPSRUFHQWR DRDQRFDOFXODGR
SURUDWDWHPSRULVSRUGLDV~WHLV
2 YDORU D VHU SDJR DRV DGYRJDGRV VHUi TXLWDGR GD VHJXLQWH
IRUPD
3DJDPHQWRGH5 FLQTXHQWDPLOK}HVGHUHDLV 
TXDQGR GD GDWD GH SDJDPHQWR GD SULPHLUD SDUFHOD GR $FRUGR
GHVGH TXH DSyVR WUkQVLWR HP MXOJDGR GD KRPRORJDomR MXGLFLDO
GR $FRUGR FRP (OHWUREUiV H FRPRVDGYRJDGRV RTXH RFRUUHU
SRU~OWLPRH
3DJDPHQWRGRVDOGRUHPDQHVFHQWHDRILQDOGHPHVHVDSyV
RSDJDPHQWRGDSULPHLUDSDUFHOD
2VYDORUHVVHUmRDWXDOL]DGRVDSDUWLUGHGHMDQHLURGH
SHOD 7D[D ', PDLV  DR DQR FDOFXODGR SUR UDWD WHPSRULV SRU
GLDV~WHLV
+DYHUi R YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR GH WRGDV DV SUHVWDo}HV QD
RFRUUrQFLDGDVVHJXLQWHVKLSyWHVHVFXPXODWLYDPHQWH L DWUDVR
VXSHULRU D  GLDV QR SDJDPHQWR GH FDGD SDUFHOD LL  QmR
UHJXODUL]DomR GR SDJDPHQWR HP DWp  GLDV D SDUWLU GD
QRWLILFDomRHQYLDGDSHOD(OHWUREUiVFRPDILQDOLGDGHHVSHFtILFD
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GHFRQILJXUDURYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRGDVSDUFHODVYLQFHQGDV
H LLL  QmR FXPSULPHQWR GD REULJDomR GH RIHUHFLPHQWR GD
JDUDQWLD
2 $FRUGR SRVVXL FRPR JDUDQWLD R ³,QVWUXPHQWR &RQWUDWXDO GH
&HVVmR )LGXFLiULD GH 5HFHEtYHLV H 3UHVWDomR GH 6HUYLoRV GH
'HSRVLWiULR´ SRU PHLR GR TXDO SDUD DVVHJXUDU R FXPSULPHQWR
GDV REULJDo}HV SUHYLVWDV QR $FRUGR D &RPSDQKLD FHGH j
(OHWUREUiVRFDQDOGHDUUHFDGDomR³'pELWR$XWRPiWLFR´PDQWLGR
MXQWRjLQVWLWXLomRILQDQFHLUD%UDGHVFR6$HTXHFRPS}HFRPR
GRFXPHQWRDQH[RGRUHIHULGR$FRUGR
$ HILFiFLD GR $FRUGR DLQGD HVWi VXMHLWD DR WUkQVLWR HP MXOJDGR
GD VXD KRPRORJDomR MXGLFLDO SHUDQWH R -Xt]R GD  9DUD &tYHO
GD &RPDUFD GR 5LR GH -DQHLUR R TXH GDUi HQVHMR DR
HQFHUUDPHQWR GR SURFHVVR MXGLFLDO H FRQWULEXLUi SDUD D
HVWUDWpJLD GH UHFXSHUDomR GH YDORU GD &RPSDQKLD &RP EDVH
QD RSLQLmR GH VHXV DVVHVVRUHV MXUtGLFRV D DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDFRQVLGHUDTXHDVFKDQFHVGHQmRKRPRORJDomRGR
$FRUGR VmR UHPRWDV 'LDQWH GLVVR D &RPSDQKLD FODVVLILFRX
HVVHV PRQWDQWHV FRPR SURYLVmR QD UXEULFD GH SURFHVVRV
MXGLFLDLVHRXWURVHQmRFRPRFRQWDVDSDJDU
(P  GH PDUoR GH  D &RPSDQKLD SURWRFRORX SHWLo}HV
LQIRUPDQGRTXHDVSDUWHVFKHJDUDPDXPDFRUGRFRPRREMHWLYR
GHTXLWDURGpELWRRULXQGRGR&RQWUDWR(&)EHPFRPR
RV KRQRUiULRV GRV DGYRJDGRV GD (OHWUREUiV H UHTXHUHX D
KRPRORJDomRGR$FRUGRFRPDFRQVHTXHQWHH[WLQomRGDDomR
(QWUH RV GLDV  H  GH PDUoR IRUDP MXQWDGDV SHWLo}HV
DSUHVHQWDGDVSRUH[DGYRJDGRVGD(OHWUREUiV RXHVSyOLRGRV
PHVPRV  RV TXDLV QmR IL]HUDP SDUWH GR $FRUGR H
TXHVWLRQDUDP SRU LVVR R DFRUGR GH KRQRUiULRV H R FULWpULR GH
UDWHLR
(P  GH PDUoR GH  D &7((3 DSUHVHQWRX SHWLomR
LQIRUPDQGR TXH QmR VH RS}H j KRPRORJDomR GR $FRUGR PDV
UHTXHUHX R SURVVHJXLPHQWR GD DomR SDUD TXH VHMD GHFODUDGR
TXHDHODQmRpDUHVSRQViYHOSHODGtYLGD±RXVHMDGLVFRUGRX
GR SHGLGR GH H[WLQomR GR SURFHVVR HP UHODomR D HOD ± EHP
FRPRUHTXHUHXDFRQGHQDomRGD&RPSDQKLDHPKRQRUiULRVGH
VXFXPErQFLDGHDGRYDORUHQYROYLGRQDOLTXLGDomR
(P  GH DEULO GH  D &RPSDQKLD DSUHVHQWRX SHWLomR
UHTXHUHQGR VHMD SURIHULGD VHQWHQoD SDUFLDO KRPRORJDWyULD GR
$FRUGR FRQFRUGDQGR FRP R SHGLGR GD &7((3 GH
SURVVHJXLPHQWRGDDomRHSRUILPUHTXHUHQGRDLQWLPDomRGD
&7((3 SDUD LQIRUPDU VH FRQFRUGD FRP D VXEVWLWXLomR GR SROR
DWLYR GD DomR ILJXUDQGR D &RPSDQKLD FRPR DXWRUD FRQWUD D
&7((3SDUDGLVFXVVmRGRGLUHLWRGHUHJUHVVR
$LQGDHPGHDEULOGHD&RPSDQKLDHD$VVRFLDomRGH
$GYRJDGRV GD (OHWUREUDV DSUHVHQWDUDP SHWLomR FRQFRUGDQGR
TXHRVDGYRJDGRVTXHFRPSURYDGDPHQWHDWXDUDPQRSURFHVVR
VHMDP LQFOXtGRV QR UDWHLR GH KRQRUiULRV PDV LPSXJQDQGR D
LQFOXVmR GRV TXH DSHQDV FRQVWDUDP QD SURFXUDomR (P  GH
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DEULOGHD(OHWUREUiVDSUHVHQWRXPDQLIHVWDomRQRPHVPR
VHQWLGR
(P  GH DEULO GH  IRL SURIHULGD GHFLVmR HP VXPD L 
KRPRORJDQGRRYDORUGR$FRUGR LL H[FOXLQGRD&7((3GRIHLWR
LLL GHWHUPLQDQGRDVXVSHQVmRGRSURFHVVRDWpTXHVHFXPSUD
LQWHJUDOPHQWHR$FRUGRH LY GHWHUPLQDQGRTXHRVDGYRJDGRV
TXH QmR WLYHUDP D FRQFRUGkQFLD GH SDUWLFLSDomR QR UDWHLR GR
DFRUGR GH KRQRUiULRV TXH IRUPXOHP R SHGLGR SHOD YLD
DXW{QRPD
(PGHDEULOGHIRUDPMXQWDGDVDRVDXWRV L SHWLomRGH
PDLV XP H[DGYRJDGR GD (OHWUREUiV TXH QmR IH] SDUWH GR
$FRUGR LPSXJQDQGR D KRPRORJDomR GD WUDQVDomR H LL  GRLV
UHFXUVRVGHHPEDUJRVGHGHFODUDomRRSRVWRVSRUH[DGYRJDGRV
GD (OHWUREUiV HP IDFH GD GHFLVmR PHQFLRQDGD UHTXHUHQGR
HVFODUHFLPHQWRV QR WRFDQWH j GLYLVmR GRV KRQRUiULRV GH
VXFXPErQFLD
J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO &RQVLGHUDQGRTXHDVFKDQFHVGHQmRKRPRORJDomRGR$FRUGR
SRVVtYHORXUHPRWD 
LQIRUPDGR DFLPD VmR UHPRWDV D &RPSDQKLD DYDOLRX FRPR
SURYiYHO R SDJDPHQWR GH 5 &DVR R DFRUGR
QmRVHMDKRPRORJDGRHDDomRWHQKDVHXWUkPLWHUHWRPDGRDV
FKDQFHVGHr[LWRVmRSRVVtYHLV
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR $&RPSDQKLDDYDOLDFRPRSURYiYHODKRPRORJDomRGRDFRUGRH
GHSHUGD
R SDJDPHQWR GH 5  &DVR D KRPRORJDomR
QmR RFRUUD D DomR YROWH D WUDPLWDU H VREUHYHQKD GHFLVmR ILQDO
LUUHFRUUtYHO GHVIDYRUiYHOD&RPSDQKLDWHUiTXHGHVHPEROVDUR
YDORU GH 5 R TXH UHVXOWDUi HP XP LPSDFWR
DGYHUVRQDVILQDQoDVGD&RPSDQKLDHQRVVHXVUHVXOWDGRV
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3URFHVVRHQYROYHQGRR0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDO
$omR&LYLO3~EOLFD±5HFRPSRVLomR7DULIiULD±&RQWUDWR%LODWHUDO
3URFHVVRQ
DMXt]R

7ULEXQDO5HJLRQDO)HGHUDOGD7HUFHLUD5HJLmR

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDO
5pX(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$H
$1((/±$JrQFLD1DFLRQDOGH(QHUJLD(OpWULFD

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 'HVFRQVLGHUDUQDFRPSRVLomRWDULIiULDRVYDORUHVGHFRPSUDH
YHQGD GH HQHUJLD QR FRQWUDWR ILUPDGR HQWUH D &RPSDQKLD H D
HQYROYLGRV
$(6 7LHWr (QHUJLD 6$ EHP FRPR R UHHPEROVR DRV FOLHQWHV
SRU WDULIDV VXSRVWDPHQWH FREUDGDV D PDLRU HP  HP
GHFRUUrQFLD GD DOHJDGD RQHURVLGDGH H[FHVVLYD GR FRQWUDWR HP
TXHVWmR
ISULQFLSDLVIDWRV

20LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDOLQVWDXURX$omR&LYLO3~EOLFDFRQWUDD
&RPSDQKLD H D $1((/ YLVDQGR j GHVFRQVLGHUDomR GRV YDORUHV
GR FRQWUDWR ILUPDGR HQWUH D &RPSDQKLD H D $(6 7LHWr (QHUJLD
6$QDFRPSRVLomRWDULIiULDEHPFRPRRUHHPEROVRDRVFOLHQWHV
SRU WDULIDV VXSRVWDPHQWH FREUDGDV D PDLRU HP  $ /LPLQDU
IRL LQGHIHULGD H FRQWUD HVWD GHFLVmR IRL LQWHUSRVWR UHFXUVR DR
7ULEXQDO 5HJLRQDO )HGHUDO GD  UHJLmR DR TXDO IRL QHJDGR
SURYLPHQWR $SyV D DSUHVHQWDomR GDV FRQWHVWDo}HV H
FRQVHTXHQWHVUpSOLFDVDGHPDQGDIRLMXOJDGDLPSURFHGHQWH(P
PDUoR GH  R UHFXUVR DSUHVHQWDGR SHOR 0LQLVWpULR 3~EOLFR
)HGHUDO IRL DFROKLGR SDUD GHWHUPLQDU TXH R SURFHVVR SDVVH SRU
XPD SHUtFLD SDUD DSXUDU VH KRXYH HYHQWXDO RQHURVLGDGH
H[FHVVLYD SDUD RV FRQVXPLGRUHV GD &RPSDQKLD VHQGR TXH
FRQWUD WDO GHFLVmR IRL DSUHVHQWDGR SHOD &RPSDQKLD SHGLGR GH
HVFODUHFLPHQWR UHMHLWDGR HP MXQKR GH  (P  GH MXOKR GH
D&RPSDQKLDDSUHVHQWRXUHFXUVRDR67-FRQWUDDGHFLVmR
TXH UHIRUPRX D VHQWHQoD GH LPSURFHGrQFLD GD DomR 2 YDORU
HFRQ{PLFR HQYROYLGR QmR SRGH VHU HVWLPDGR SRU VH WUDWDU GH
DomR FLYLO S~EOLFD H RV HYHQWXDLV GHVHPEROVRV HP FDVR GH
FRQGHQDomR GD &RPSDQKLD GHYHUmR VHU UHTXHULGRV SHORV
XVXiULRV VXSRVWDPHQWH OHVDGRV &RQIRUPH LQIRUPDo}HV GRV
DVVHVVRUHV OHJDLV GD &RPSDQKLD DV FKDQFHV GH SHUGD GHVWD
DomR VmR SRVVtYHLV $ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH R SURFHVVR p
UHOHYDQWHHPUD]mRGDPDWpULDGLVFXWLGD

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 3RVVtYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVRVREUHYHQKDGHFLVmRILQDOGHVIDYRUiYHOD&RPSDQKLDWHUi
TXHGHVHPEROVDUYDORUHVRVTXDLVGDGRRDWXDODQGDPHQWRGR
GHSHUGD
SURFHVVR QmR VmR SDVVtYHLV GH TXDQWLILFDomR HP  GH
GH]HPEUR GH  VHQGR TXH QR SUHVHQWH FDVR HYHQWXDLV
GHVHPEROVRV HP FDVR GH FRQGHQDomR GD &RPSDQKLD GHYHUmR
VHUUHTXHULGRVSHORVXVXiULRVVXSRVWDPHQWHOHVDGRV
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$omR &LYLO 3~EOLFD ± 5HFRPSRVLomR 7DULIiULD ± ,QFOXVmR %HQHItFLR )LVFDO ± -XURV VREUH &DSLWDO
3UySULR
3URFHVVRQ
DMXt]R

9DUD&tYHO)HGHUDOGD6HomR-XGLFLiULDGH6mR3DXOR

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDO
5pX(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$H
$1((/±$JrQFLD1DFLRQDOGH(QHUJLD(OpWULFD

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV ,QGHYLGDFRQWDELOL]DomRGRVEHQHItFLRVJHUDGRVSHORSDJDPHQWR
HQYROYLGRV
GHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRQDFRPSRVLomRWDULIiULD
ISULQFLSDLVIDWRV

3RUFRQWDGDDQiOLVHGD5HYLVmR7DULIiULDGHR7ULEXQDOGH
&RQWDV GD 8QLmR HPLWLX SDUHFHU GHVIDYRUiYHO j $1((/ H j
&RPSDQKLDID]HQGRFRQVWDUHPVHXDFyUGmRTXHD&RPSDQKLD
WHULD VLGR EHQHILFLDGD LQGHYLGDPHQWH HP UD]mR GD LQGHYLGD
FRQWDELOL]DomRGRVEHQHItFLRVJHUDGRVSHORSDJDPHQWRGHMXURV
VREUH FDSLWDO SUySULR QD FRPSRVLomR WDULIiULD (P YLVWD GH WDLV
DUJXPHQWRV R 0LQLVWpULR 3~EOLFR )HGHUDO SURS{V $omR &LYLO
3~EOLFD FRQWUD D &RPSDQKLD H D $1((/ YLVDQGR R
UHFRQKHFLPHQWRHFRQVHTXHQWHH[WLQomRGREHQHItFLRTXHDOHJD
WHUVLGRJHUDGRGHIRUPDLQGHYLGDEHPFRPRDGHYROXomRDRV
FOLHQWHV GRV YDORUHV VXSRVWDPHQWH FREUDGRV D PDLRU &RP D
DSUHVHQWDomR GH GHIHVD SHODV SDUWHV UHTXHULGDV H R
HQFHUUDPHQWR GD IDVH GH SURGXomR GH SURYDV R SURFHVVR IRL
MXOJDGR IDYRUDYHOPHQWH HP SULPHLUD LQVWkQFLD j &RPSDQKLD
VHQGR PHQFLRQDGR TXH QmR KRXYH TXDOTXHU EHQHItFLR LQGHYLGR
SRU SDUWH GD PHVPD $JXDUGDVH MXOJDPHQWR GH DSHODomR
LQWHUSRVWD SHOR 0LQLVWpULR 3~EOLFR )HGHUDO &RQIRUPH
LQIRUPDo}HVGRVDVVHVVRUHVOHJDLVGD&RPSDQKLDDVFKDQFHV
GH SHUGD GD DomR VmR SRVVtYHLV $ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH R
SURFHVVRpUHOHYDQWHHPUD]mRGDPDWpULDGLVFXWLGD

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 3RVVtYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVRVREUHYHQKDGHFLVmRILQDOGHVIDYRUiYHOD&RPSDQKLDWHUi
GHSHUGD
TXHGHVHPEROVDUYDORUHVRVTXDLVGDGRRDWXDODQGDPHQWRGR
SURFHVVR QmR VmR SDVVtYHLV GH TXDQWLILFDomR HP  GH
GH]HPEURGH
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$omR&LYLO3~EOLFD±%DL[D5HQGD
3URFHVVRQ
DMXt]R

7ULEXQDO5HJLRQDO)HGHUDOGD5HJLmR

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU 0LQLVWpULR 3~EOLFR )HGHUDO H 3UR 7HVWH ± $VVRFLDomR
%UDVLOHLUDGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU
5pX(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$H
$1((/±$JrQFLD1DFLRQDOGH(QHUJLD(OpWULFD

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV
(QTXDGUDPHQWRGHFRQVXPLGRUHVQREDL[DUHQGD´
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

2 0LQLVWpULR 3~EOLFR )HGHUDO H D 3UR 7HVWH LQJUHVVDUDP FRP
XPD $omR &LYLO 3~EOLFD FRQWUD D &RPSDQKLD H D $1((/
UHTXHUHQGR R HQTXDGUDPHQWR GH WRGRV RV FRQVXPLGRUHV QD
VXEFODVVH EDL[D UHQGD H TXH IRVVHP DVVLP IDWXUDGDV DV
FRQWDV  GDV  XQLGDGHV FRQVXPLGRUDV LQFOXtGDV QRV
HPSUHHQGLPHQWRV KDELWDFLRQDLV GH LQWHUHVVH VRFLDO 2 SHGLGR
GHWXWHODDQWHFLSDGDSDUDGHWHUPLQDURLPHGLDWRHQTXDGUDPHQWR
GRV PHQFLRQDGRV FRQVXPLGRUHV QD VXEFODVVH EDL[D UHQGD IRL
LQGHIHULGRHHVWDGHFLVmRIRLREMHWRGHUHFXUVRGD3UR7HVWH
SDUDR7ULEXQDO5HJLRQDO)HGHUDOGD5HJLmR ³75)´ VHQGR
PDQWLGD D GHFLVmR GH LQGHIHULPHQWR (P RXWXEUR GH  D
GHPDQGD IRL MXOJDGD LPSURFHGHQWH &RQWUD D GHFLVmR TXH OKHV
IRL GHVIDYRUiYHO RV DXWRUHV DSUHVHQWDUDP UHFXUVRV GH
DSHODomR RV TXDLV VHJXHP SHQGHQWHV GH MXOJDPHQWR QR
7ULEXQDO2YDORUHQYROYLGRQHVWDDomRQmRSRGHVHUHVWLPDGR
XPD YH] TXH VH WUDWD GH $omR &LYLO 3~EOLFD H HP VHQGR
DOWHUDGR R WHRU GD GHFLVmR TXH IRL IDYRUiYHO j &RPSDQKLD RV
XVXiULRVGHYHUmRUHTXHUHULQGLYLGXDOPHQWHRFXPSULPHQWRHRV
EHQHItFLRVGHFRUUHQWHVGDGHFLVmR&RQIRUPHLQIRUPDo}HVGRV
DVVHVVRUHVOHJDLVGD&RPSDQKLDDVFKDQFHVGHSHUGDGDDomR
VmR SRVVtYHLV $ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH R SURFHVVR p
UHOHYDQWHHPUD]mRGDPDWpULDGLVFXWLGD

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 3RVVtYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVRVREUHYHQKDGHFLVmRILQDOGHVIDYRUiYHOD&RPSDQKLDWHUi
GHSHUGD
TXHGHVHPEROVDUYDORUHVRVTXDLVGDGRRDWXDODQGDPHQWRGR
SURFHVVR QmR VmR SDVVtYHLV GH TXDQWLILFDomR HP  GH
GH]HPEURGH
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$omR&LYLO3~EOLFD±&RQWDV9HQFLGDV
3URFHVVRQ
DMXt]R

9DUD)HGHUDOGD6HomR-XGLFLiULDGH6mR3DXOR

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDO
5pX(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV
&REUDQoDGHFRQWDVYHQFLGDV
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

(P  GH DEULO GH  R 0LQLVWpULR 3~EOLFR )HGHUDO DMXL]RX
DomR FLYLO S~EOLFD FRQWUD D &RPSDQKLD REMHWLYDQGR   GHILQLU R
SUD]RGHSUHVFULomRGDFREUDQoDGHYDORUHVUHIHUHQWHVDFRQWDV
GH FRQVXPR HP DWUDVR SDUD  GLDV GH DFRUGR FRP R &yGLJR
GH'HIHVDGR&RQVXPLGRU &'&   WDPEpPGHDFRUGRFRPR
&'&DUHVWLWXLomRHPGREURGHTXDOTXHUTXDQWLDTXHWHQKDVLGR
HUURQHDPHQWH FREUDGD GH FRQVXPLGRUHV TXH DVVLQDUDP
FRQILVV}HV GH GtYLGD TXH HUDP SDUFLDOPHQWH RX WRWDOPHQWH
FRPSRVWDV GH GpELWRV GH WHUFHLURV H[ SURSULHWiULRV LQTXLOLQRV
RX RFXSDQWHV  H SRU ILP   TXH D $1((/ ILVFDOL]H R
FXPSULPHQWR GH WDLV GHWHUPLQDo}HV SHOD &RPSDQKLD 3HOD 
,QVWkQFLD IRL SURIHULGD VHQWHQoD SDUFLDOPHQWH SURFHGHQWH
GHWHUPLQDQGRRUHHPEROVRGRVYDORUHVHUURQHDPHQWHFREUDGRV
GH FRQVXPLGRUHV TXH DVVLQDUDP 7&'V UHODWLYRV D GpELWRV GH
WHUFHLURV&RQWUDWDOGHFLVmRD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXDSHODomR
SHUDQWH R 7ULEXQDO 5HJLRQDO )HGHUDO GD  5HJLmR (P  GH
VHWHPEUR GH  D 6H[WD 7XUPD GR 75)  5HJLmR QHJRX
SURYLPHQWR j DSHODomR GD &RPSDQKLD H GD $1((/ H GHX
SURYLPHQWR DR UHFXUVR GR 03) SDUD PDMRUDU D FRQGHQDomR j
UHVWLWXLomR HP GREUR GD TXDQWLD TXH WHQKD VLGR HUURQHDPHQWH
FREUDGD GH FRQVXPLGRUHV TXH DVVLQDUDP FRQILVV}HV GH GtYLGD
SDUFLDOPHQWH RX WRWDOPHQWH FRPSRVWDV GH GpELWRV GH WHUFHLURV
(P  GH VHWHPEUR GH  D &RPSDQKLD DSUHVHQWRX
(PEDUJRV GH 'HFODUDomR DR 75)  5HJLmR TXH IRUDP
QHJDGRV HP  GH GH]HPEUR GH  (P  GH MDQHLUR GH
D&RPSDQKLDLQWHUS{V5HFXUVRV(VSHFLDOH([WUDRUGLQiULR
FRQWUDDGHFLVmR(PGHMXQKRGHR5HFXUVR(VSHFLDO
IRL DGPLWLGR H R ([WUDRUGLQiULR LQDGPLWLGR FRQWUD R TXDO IRL
DSUHVHQWDGR DJUDYR GH PRGR TXH DWXDOPHQWH DJXDUGDVH R
MXOJDPHQWRGRVUHFXUVRVQRVWULEXQDLVVXSHULRUHV
&RP UHODomR DR FXPSULPHQWR GD SDUWH GD VHQWHQoD TXH
GHWHUPLQD D LGHQWLILFDomR GRV FRQVXPLGRUHV SRUYHQWXUD
DWLQJLGRV SHOD GHFLVmR H D TXDQWLILFDomR GR YDORU HQYROYLGR QD
GHPDQGD MXGLFLDO HP  VHWHPEUR GH  IRL SURIHULGD
GHFLVmR GDQGR SRU HQFHUUDGD D H[HFXomR SURYLVyULD UHTXHULGD
SHOR 0LQLVWpULR 3~EOLFR IHGHUDO SDUD TXH IRVVH IHLWD D
LGHQWLILFDomR GH FRQVXPLGRUHV TXH DVVLQDUDP 7HUPRV GH
&RQILVVmR GH 'tYLGDV 7&'V  (P  GH MXQKR GH  RV
(PEDUJRV GH 'HFODUDomR RSRVWRV SHOR 0LQLVWpULR 3~EOLFR
)HGHUDO IRUDP SDUFLDOPHQWH DFROKLGRV SHOR -Xt]R GH SULPHLUD
LQVWkQFLD SDUD FRQVLGHUDU VDWLVIHLWD D H[HFXomR SURYLVyULD GD
VHQWHQoD LGHQWLILFDomRSHOD&RPSDQKLDGRV7&'¶VGHFODUDGRV
QXORV  H LQFDEtYHO D PXOWD GLiULD GH 5 PLO XPD YH] TXH R
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SUySULR 03) KDYLD FRQFRUGDGR FRP D GLODomR GR SUD]R SDUD R
FXPSULPHQWR GD H[HFXomR SURYLVyULD 'H DFRUGR FRP R
OHYDQWDPHQWR FRQFOXtGR QD H[HFXomR SURYLVyULD IRUDP
LGHQWLILFDGRV  7&'V UHODWLYRV D FRQVXPLGRUHV TXH QmR
DVVXPHPDUHVSRQVDELOLGDGHGpELWRVGHWHUFHLURVQRPRQWDQWH
WRWDO GH 5 PLOK}HV IHYHUHLUR GH   2 0LQLVWpULR
3~EOLFRTXHVWLRQDRHQFHUUDPHQWRGDH[HFXomRSURYLVyULDVRED
DOHJDomR GH TXH D VHQWHQoD DEUDQJHULD WRGDV DV KLSyWHVHV GH
DVVXQomR GH GpELWRV GH WHUFHLURV OHJtWLPDV RX QmR  H GH VHU
GHVFDELGD D FRQYRFDomR GR XVXiULR SDUD DSUHVHQWDomR GH
GRFXPHQWDomR $JXDUGDVH MXOJDPHQWR GRV UHFXUVRV
DSUHVHQWDGRSHOR0LQLVWpULR3~EOLFRSHUDQWHR75)5HJLmR
J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 3RVVtYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVRVREUHYHQKDGHFLVmRILQDOGHVIDYRUiYHOD&RPSDQKLDWHUi
GHSHUGD
TXHGHVHPEROVDUYDORUHVRVTXDLVGDGRRDWXDODQGDPHQWRGR
SURFHVVR QmR VmR SDVVtYHLV GH TXDQWLILFDomR HP  GH
GH]HPEURGH
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,'(&$omRFLYLOS~EOLFD±,QVWLWXWR%UDVLOHLURGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU±,'(&
3URFHVVRQ
DMXt]R

9DUD&tYHOGH6mR3DXOR

ELQVWkQFLD

,QVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU,QVWLWXWR%UDVLOHLURGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU±,'(&
5pX(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 'HYROXomR GH SDJDPHQWRV SRU VHUYLoRV DWtSLFRV FREUDGRV QD
HQYROYLGRV
IDWXUDHGDQRVPRUDLVFROHWLYRV
ISULQFLSDLVIDWRV

(P PDUoR GH  R ,QVWLWXWR %UDVLOHLUR GH 'HIHVD GR
&RQVXPLGRU ,'(&  DMXL]RX DomR FLYLO S~EOLFD FRQWUD D
&RPSDQKLD REMHWLYDQGR D   GHYROXomR HP GREUR MXURV H
FRUUHomRPRQHWiULDDWRGRVRVFRQVXPLGRUHVTXHSDJDUDPSRU
VHUYLoRV DWtSLFRV FREUDGRV QD IDWXUD GH HQHUJLD HOpWULFD QRV
~OWLPRV  DQRV VHP TXH KRXYHVVH VXD UHVSHFWLYD VROLFLWDomR
H[SUHVVD H   GDQRV PRUDLV FROHWLYRV(P  GH MDQHLUR GH
DSULPHLUDLQVWkQFLDMXOJRXSURFHGHQWHDDomRFLYLOS~EOLFD
FRQGHQDQGRD&RPSDQKLDDUHVWLWXLUHPGREURRVFRQVXPLGRUHV
LQGHYLGDPHQWH FREUDGRV H DR SDJDPHQWR GH XPD LQGHQL]DomR
SRU GDQRV PRUDLV FROHWLYRV QR YDORU GH 5  PLO $
&RPSDQKLD LUi DSUHVHQWDU UHFXUVR GH DSHODomR FRQWUD HVWD
GHFLVmR QD VHJXQGD LQVWkQFLD &DVR VREUHYHQKD GHFLVmR ILQDO
GHVIDYRUiYHO D &RPSDQKLD WHUi TXH GHVHPEROVDU VRPHQWH
YDORUHVUHODFLRQDGRVjFRQGHQDomRSRUGDQRVPRUDLVYH]TXH
DR ORQJR GH  D &RPSDQKLD Mi HIHWXRX D GHYROXomR HP
GREURGRVFRQVXPLGRUHVLQGHYLGDPHQWHFREUDGRV

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 3URYiYHO TXDQWR j GHYROXomR VLPSOHV DRV FRQVXPLGRUHV
SRVVtYHORXUHPRWD 
LQGHYLGDPHQWH FREUDGRV H 3RVVtYHO TXDQWR j GHYROXomR HP
GREUR GRV YDORUHV LQGHYLGDPHQWH FREUDGRV GRV FRQVXPLGRUHV
EHPFRPRHPUHODomRDR'DQR0RUDO&ROHWLYR
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVRVREUHYHQKDGHFLVmRILQDOGHVIDYRUiYHOD&RPSDQKLDWHUi
GHSHUGD
TXHGHVHPEROVDUYDORUHVRVTXDLVGDGRRDWXDODQGDPHQWRGR
SURFHVVR QmR VmR SDVVtYHLV GH TXDQWLILFDomR HP  GH
GH]HPEURGH
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3URFHVVRV-XGLFLDLV5HJXODWyULRV
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDHUDSDUWHHPDOJXQVSURFHVVRVMXGLFLDLVFXMRREMHWRpD
LPSXJQDomR MXGLFLDO GH GHFLV}HV DGPLQLVWUDWLYDV H DXWRV GH LQIUDomR LPSRVWRV SHOD $JrQFLD
1DFLRQDOGH(QHUJLD(OpWULFD±$1((/
'HDFRUGRFRPDDQiOLVHGRVDGYRJDGRVH[WHUQRVGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGHR
YDORU WRWDO HQYROYLGR QRV SURFHVVRV FtYHLV FRP FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO H SRVVtYHO HUD
FRQMXQWDPHQWHGH5PLOK}HVHRPRQWDQWHSURYLVLRQDGRHUDGH5PLOK}HV
'HQWUHRVSURFHVVRVGHQDWXUH]DUHJXODWyULDLQGLYLGXDOPHQWHUHOHYDQWHVSDUDD&RPSDQKLDHP
GHGH]HPEURGHGHVWDFDPVHRVVHJXLQWHV
$XWRGH,QIUDomRQ 3URFHVVRQ 
DMXt]R

1mRDSOLFiYHO

ELQVWkQFLD

6XSHULQWHQGrQFLD GH )LVFDOL]DomR GRV 6HUYLoRV GH (OHWULFLGDGH
³6)(´ $1((/

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU$1((/
5pX(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 5PLOK}HV
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

$&RPSDQKLDUHFHEHXHPGHQRYHPEURGHR$XWRGH
,QIUDomR Q  6)( HP YLUWXGH GH LQGLFDGRUHV GH
FRQWLQXLGDGH LQGLYLGXDLV H FROHWLYRV SDUD R DQR GH 
DYDOLDomR GR SURFHVVR GH FROHWD GH GDGRV H DSXUDomR GRV
LQGLFDGRUHV GH FRQWLQXLGDGH LQGLYLGXDLV H FROHWLYRV EHP FRPR
SDJDPHQWR GDV FRPSHQVDo}HV ILQDQFHLUDV UHODFLRQDGDV jV
WUDQVJUHVV}HV GRV tQGLFHV  EHP FRPR DFHUFD GR
UHSURFHVVDPHQWRGRVLQGLFDGRUHVGHFRQWLQXLGDGHLQGLYLGXDLVH
FROHWLYRV UHDOL]DGRV SHOD &RPSDQKLD QR SHUtRGR GH  D
QRPRQWDQWHGH5$&RPSDQKLDPDQLIHVWRXVH
WHPSHVWLYDPHQWH VREUH R $, HP  GH GH]HPEUR GH  H
DJXDUGD SHOD DQiOLVH GR UHFXUVR DSUHVHQWDGR QD $1((/ 3RU
RUD D &RPSDQKLD DYDOLD SRU PHLR GH DVVHVVRULD MXUtGLFD D
FODVVLILFDomR GH SHUGD QR -XGLFLiULR SDUD ILQV GH
SURYLVLRQDPHQWR͘

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO (PDQiOLVH
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR (PDQiOLVH
GHSHUGD
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'HYROXomR7DULIiULD±%DVH%OLQGDGD
3URFHVVRQ
DMXt]R

9DUD)HGHUDOGR'LVWULWR)HGHUDO

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$
5pX$1((/

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV $QXODomR GR 'HVSDFKR $1((/ Q  H GHFLV}HV
HQYROYLGRV
DGPLQLVWUDWLYDV SRVWHULRUHV GD $1((/ HP SURFHVVR
DGPLQLVWUDWLYR 3$  TXH GHWHUPLQRX TXH D &RPSDQKLD HIHWXH D
UHVWLWXLomR DRV VHXV FRQVXPLGRUHV GD TXDQWLD WRWDO GH 5
PLOK}HVDWXDOL]DGRVDWpGHGH]HPEURGH DQXODQGRRV
HIHLWRV GD LQFRUSRUDomR GDV SDUFHODV GH DPRUWL]DomR H
GHSUHFLDomR DVVRFLDGDV D DWLYR SRVVLYHOPHQWH LQH[LVWHQWH LH
&DER EHPFRPRLQGHIHULXSHGLGRVXEVLGLiULRGD&RPSDQKLDQR
3$ SDUD TXH GHWHUPLQDGRV DWLYRV QmR LQFOXtGRV QD EDVH GH
UHPXQHUDomR UHJXODWyULD GH  IRVVHP FRQVLGHUDGRV QR
UHDMXVWHWDULIiULRDQXDO
ISULQFLSDLVIDWRV

(P  GH QRYHPEUR GH  IRL DEHUWR SURFHVVR SDUD TXH
IRVVHP H[DPLQDGRV GHWHUPLQDGRV DWLYRV SHUWHQFHQWHV j EDVH
EOLQGDGD GD %DVH GH 5HPXQHUDomR 5HJXODWyULD GD &RPSDQKLD
H HYHQWXDO VREUHDYDOLDomR GH DWLYRV H SRVVtYHO GHYROXomR GH
YDORUHV FREUDGRV HP H[FHVVR GH FRQVXPLGRUHV (P  GH
IHYHUHLURGHIRLQRPHDGRR'LUHWRU5HODWRUSDUDRUHIHULGR
SURFHVVR (P QRYHPEUR GH  $1((/ QRWLILFRX D
&RPSDQKLD SDUD DSUHVHQWDomR GH PDQLIHVWDomR UHIHUHQWH DR
UHIHULGRSURFHVVRHVSHFLILFRSDUDVDEHUVHpGHYLGRRUHFiOFXOR
GDV WDULIDV SUDWLFDGDV SHOD &RPSDQKLD DQWHV GD GDWD GD VXD
WHUFHLUD UHYLVmR WDULIiULD SHULyGLFD SDUD HYHQWXDO GHVFRQWR H
UHVWLWXLomR GH SDUFHODV GH DPRUWL]DomR H GHSUHFLDomR
DVVRFLDGDV D DWLYR SRVVLYHOPHQWH LQH[LVWHQWH 
PHWURV GH &DER $/ 1X &$$  0&0  $ &RPSDQKLD
DSUHVHQWRX PDQLIHVWDomR H HP  GH GH]HPEUR GH  D
'LUHWRULD GD $1((/ SRU PHLR GR 'HVSDFKR $1((/ Q
 GHFLGLX SHOR UHFiOFXOR GDV WDULIDV SUDWLFDGDV SHOD
FRQWURODGDLQGLUHWDGD&RPSDQKLDQRSHUtRGRGHMXOKRGHD
MXOKRGHUHSUHVHQWDQGRRYDORUGH5GHYHQGRR
PHVPR VHU FRUULJLGR SRU ,*30 D SDUWLU GH  GH GH]HPEUR GH
 DWp D GDWD GH LQtFLR GD GHYROXomR D TXDO VHUi IHLWD SRU
PHLR GH FRPSRQHQWH ILQDQFHLUR QHJDWLYR GLIHULGR HP DWp 
HYHQWRVWDULIiULRVDSDUWLUGHMXOKRGH ³'HFLVmR´ 
$SyV D SXEOLFDomR GD 'HFLVmR TXH RFRUUHX QR GLD  GH
GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD DSUHVHQWRX SHGLGR GH
UHFRQVLGHUDomR DGPLQLVWUDWLYR j $1((/ UHTXHUHQGR DLQGD D
VXVSHQVmR GRV HIHLWRV GD 'HFLVmR DWp TXH R SHGLGR GH
UHFRQVLGHUDomRDSUHVHQWDGRIRVVHDQDOLVDGRSHOD$1((/
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(P  GH MDQHLUR GH  SRU PHLR GH GHVSDFKR R 'LUHWRU
*HUDO GD $1((/ QHJRX R SHGLGR  GD &RPSDQKLD SDUD TXH
IRVVHP VXVSHQVRV RV HIHLWRV GD 'HFLVmR &RQWUD HVWH DWR D
&RPSDQKLD LQWHUS{V WDPEpP HP  GH MDQHLUR GH 
SHUDQWH D -XVWLoD )HGHUDO GH %UDVtOLD XP PDQGDGR GH
VHJXUDQoD FRP SHGLGR GH OLPLQDU SDUD TXH D -XVWLoD
GHWHUPLQDVVH D VXVSHQVmR GRV HIHLWRV GD 'HFLVmR DWp TXH R
SHGLGRGHUHFRQVLGHUDomRIRVVHMXOJDGRSHOD$1((/(PGH
MDQHLUR GH  IRL GHIHULGD OLPLQDU HP IDYRU GD &RPSDQKLD
VXVSHQGHQGRRVHIHLWRVGD'HFLVmRDWpTXHD$1((/MXOJDVVHR
SHGLGR GH UHFRQVLGHUDomR (P  GH IHYHUHLUR GH  IRL
QRPHDGR R 'LUHWRU 5HODWRU GR 3HGLGR GH 5HFRQVLGHUDomR
LQWHUSRVWRSHOD&RPSDQKLDMXQWRj$1((/
(PGHMXOKRGHD$JrQFLD1DFLRQDOGH(QHUJLD(OpWULFD
³$1((/´  HP UHXQLmR S~EOLFD GD VXD 'LUHWRULD GHOLEHURX R
SHGLGR GH UHFRQVLGHUDomR GD &RPSDQKLD VREUH DQiOLVH GD
SURFHGrQFLDGRUHFiOFXORGDVWDULIDVSUDWLFDGDVSHOD&RPSDQKLD
DQWHV GD GDWD GD VXD 573 3URFHVVR Q 
 ± ³3URFHVVR (VSHFtILFR´  SDUD HYHQWXDO GHVFRQWR H
UHVWLWXLomR GH SDUFHODV GH UHPXQHUDomR H GHSUHFLDomR
DVVRFLDGDV D DWLYR SRVVLYHOPHQWH LQH[LVWHQWH H GHFLGLX SHOD
PDQXWHQomRGDGHFLVmRWRPDGDHPGH]HPEURGH
(PGHMXOKRGHD$1((/PHGLDQWHR'HVSDFKR$1((/
QGHFLGLXSHODGHYROXomRGHGDVSDUFHODVGH
UHPXQHUDomR H GHSUHFLDomR DVVRFLDGDV D DWLYR SRVVLYHOPHQWH
LQH[LVWHQWH QR YDORU GH 5 PLOK}HV JHUDQGR XP LPSDFWR
GHQRUHDMXVWHWRWDOGH
1DPHVPDGDWDD&RPSDQKLDLQJUHVVRXFRPRQRYRSHGLGRGH
UHFRQVLGHUDomR UHTXHUHQGR D UHYLVmR GD GHFLVmR QD SDUWH HP
TXH QmR DFROKHX R SHGLGR VXEVLGLiULR GH UHFiOFXOR WDULIiULR
FRQVLGHUDQGR R VXEGLPHQVLRQDPHQWR GH RXWURV DWLYRV GH
VHUYLoRH[LVWHQWHV
$LQGDHPGHMXOKRGHD&RPSDQKLDUHTXHUHXDR-Xt]R
GR 0DQGDGR GH 6HJXUDQoD D H[WHQVmR GD PHGLGD OLPLQDU TXH
KDYLDVXVSHQGLGRRVHIHLWRVGD'HFLVmRSURIHULGDHPGH]HPEUR
GH  DWp R MXOJDPHQWR GHILQLWLYR GR QRYR SHGLGR GH
UHFRQVLGHUDomR UHDOL]DGR SHOD &RPSDQKLD QR SURFHVVR
DGPLQLVWUDWLYRQ
(P  GH MXOKR GH  R -Xt]R GR 0DQGDGR GH 6HJXUDQoD
GHWHUPLQRXDH[WHQVmRGDPHGLGDOLPLQDUGHIHULGDDQWHULRUPHQWH
DWp R MXOJDPHQWR ILQDO GR QRYR SHGLGR GH UHFRQVLGHUDomR
UHDOL]DGR SHOD &RPSDQKLD QR 3URFHVVR Q 
 UHVWDQGR GHVWD IRUPD VXVSHQVRV RV HIHLWRV GD GHFLVmR
SURIHULGDSHOD$1((/QRGLDGHMXOKRGH
(P  GH MXOKR GH  R 'LUHWRU *HUDO GD $1((/
PRQRFUDWLFDPHQWH QHJRX FRQKHFLPHQWR DR QRYR SHGLGR GH
UHFRQVLGHUDomR SURWRFRODGR SHOD &RPSDQKLD HP  GH MXOKR GH
 VRE R IXQGDPHQWR GH TXH D GLVFXVVmR QD HVIHUD
DGPLQLVWUDWLYDVHHQFRQWUDYDH[DXULGD
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(P  GH MXOKR GH  D &RPSDQKLD LQWHUS{V UHFXUVR QD
$1((/ DJUDYR  DOHJDQGR TXH R SHGLGR GH UHFRQVLGHUDomR
GHYHULD VHU MXOJDGR SHOD 'LUHWRULD GD $1((/ H TXH GLDQWH GR
IDWR GR SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR QmR HVWDU FRQFOXtGR D PHGLGD
OLPLQDU REWLGD QR 0DQGDGR GH 6HJXUDQoD SHUPDQHFH VXUWLQGR
VHXVHIHLWRV
(P  GH DJRVWR GH  D 'LUHWRULD GD $1((/ QHJRX
SURYLPHQWRDRUHFXUVRGHDJUDYRGD&RPSDQKLDFRQILUPDQGRR
HQFHUUDPHQWRGDGLVFXVVmRGDPDWpULDQDHVIHUDDGPLQLVWUDWLYD
(P  GH DJRVWR GH  D &RPSDQKLD SURS{V SHUDQWH D
-XVWLoD)HGHUDOGH%UDVtOLD$omR2UGLQiULDHPIDFHGD$1((/
FRP SHGLGRGH DQWHFLSDomR GH WXWHODSDUDVXVWDU RV HIHLWRV GR
'HVSDFKR $1((/ Q  FRQILUPDGR SHOR 'HVSDFKR
$1((/Q$WXWHODDQWHFLSDGDIRLLQGHIHULGD
$ &RPSDQKLD LQWHUS{V UHFXUVR GH $JUDYR GH ,QVWUXPHQWR
³$JUDYR´  SHUDQWH R 7ULEXQDO 5HJLRQDO )HGHUDO GD  5HJLmR
³75)´  (P  GH VHWHPEUR GH  D &RPSDQKLD REWHYH
GHFLVmR OLPLQDU QR $JUDYR SDUD TXH D $1((/ HIHWXDVVH R
UHFiOFXOR GDV WDULIDV VHP R FRPSRQHQWH ILQDQFHLUR QHJDWLYR
FRQVWDQWH QRV 'HVSDFKRV $1((/ Q  H 
DWpRMXOJDPHQWRGRPpULWRGRUHFXUVR
(P  GH VHWHPEUR GH  D $1((/ DSUHVHQWRX SHWLomR
DSRQWDQGR GLILFXOGDGHV QR FXPSULPHQWR GD PHGLGD OLPLQDU HP
UD]mRGDQHFHVVLGDGHGDREVHUYkQFLDGHSURFHGLPHQWRLQWHUQR
FRPSOH[R H SRVWXORX D VXVSHQVmR GR FXPSULPHQWR GD GHFLVmR
DWpRMXOJDPHQWRGR$JUDYR
(P  GH RXWXEUR GH  R 'HVHPEDUJDGRU 5HODWRU QmR
UHYRJRX D OLPLQDU IDYRUiYHO j &RPSDQKLD SRUpP VXVSHQGHX R
FXPSULPHQWR GD OLPLQDU DWp R MXOJDPHQWR GR $JUDYR QR 75)
3RUWDQWR D OLPLQDU SHUPDQHFHX YLJHQWH H DSHQDV R VHX
FXPSULPHQWRIRLVXVSHQVR
(PGHRXWXEURGHWHYHLQtFLRRMXOJDPHQWRGR$JUDYR
VHQGR SURIHULGR LQLFLDOPHQWH YRWR IDYRUiYHO SHOR
'HVHPEDUJDGRU UHODWRU GR $JUDYR H SRVWHULRUPHQWH R
MXOJDPHQWRIRLVXVSHQVRXPDYH]TXHR'HVHPEDUJDGRUUHYLVRU
SHGLXYLVWDGRVDXWRV2MXOJDPHQWRSURVVHJXLUiFRPRYRWRGR
'HVHPEDUJDGRU UHYLVRU H PDLV XP YRWR GH RXWUR
'HVHPEDUJDGRU R MXOJDPHQWR p UHDOL]DGR SRU WUrV
'HVHPEDUJDGRUHV HPGDWDDLQGDDVHUGHILQLGD
(P  GH GH]HPEUR GH  RV HIHLWRV GD OLPLQDU IRUDP
UHHVWDEHOHFLGRVSHOR75)
(P  GH MDQHLUR GH  D $1((/ LQWHUS{V UHFXUVR SDUD R
6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoD 67- YLVDQGRVXVSHQGHUDOLPLQDU
HPYLJRU
(PGHMDQHLURGHD$1((/SXEOLFRXRQRYRtQGLFHGH
5HDMXVWH7DULIiULRTXHH[FOXLRFRPSRQHQWHILQDQFHLURGH
SRQWRVSHUFHQWXDLV
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(P  GH MDQHLUR GH  R 6XSHULRU 7ULEXQDO GH -XVWLoD
LQGHIHULXRUHFXUVRGD$1((/
(PGHIHYHUHLURGHD$1((/LQWHUS{VUHFXUVRFRQWUDD
GHFLVmR GR 67- (P  GH IHYHUHLUR GH  D &RPSDQKLD
DSUHVHQWRXVXDVFRQWUDUUD]}HV
(P  GH PDLR GH  D &RUWH (VSHFLDO GR 67- UHMHLWRX R
UHFXUVRLQWHUSRVWRSHOD$1((/TXHYLVDYDUHYRJDUDOLPLQDUHP
IDYRUGD&RPSDQKLD
(PGHQRYHPEURGHD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXSHWLomR
UHTXHUHQGR R MXOJDPHQWR DQWHFLSDGR GD DomR SDUD TXH VHMD
UHFRQKHFLGD D LQWHPSHVWLYLGDGH GD FRQWHVWDomR DSUHVHQWDGD
SHOD $1((/ FRP D FRQVHTXHQWH DSOLFDomR GRV HIHLWRV GD
UHYHOLDHDDSUHFLDomRGDDOHJDomRGHGHFDGrQFLDGRGLUHLWRGD
$1((/ GH GHWHUPLQDU R UHFiOFXOR UHWURDWLYR GDV WDULIDV
SUDWLFDGDV SHOD FRPSDQKLD $LQGD D &RPSDQKLD UHTXHUHX GH
IRUPDVXEVLGLiULDDSURGXomRGHSURYDSHULFLDOFDVRRMXt]RQmR
DFROKDRVSHGLGRVGD&RPSDQKLD UHYHOLDHGHFDGrQFLD 
(P  GH IHYHUHLUR GH  D $1((/ DSUHVHQWRX SHWLomR
LQIRUPDQGR D WHPSHVWLYLGDGH GH VXD FRQWHVWDomR H TXH D
PDWpULD GD $omR 2UGLQiULD p H[FOXVLYDPHQWH GH GLUHLWR VHP
QHFHVVLGDGH GH GLODomR SUREDWyULD $VVLP DJXDUGDVH GHFLVmR
VREUHSURYDVSURODomRGHVHQWHQoD&DVRRMXL]UHMHLWHRSHGLGR
GHMXOJDPHQWRDQWHFLSDGRDSHQDVTXDQWRDRSHGLGRVXEVLGLiULR
D&RPSDQKLDUHLWHUDUiDSURGXomRGHSURYDSHULFLDO
(P  GH DEULO GH  R 7ULEXQDO )HGHUDO 5HJLRQDO GD 
5HJLmR GHX SURYLPHQWR DR DJUDYR LQWHUSRVWR SHOD &RPSDQKLD
FRQWUD D GHFLVmR MXGLFLDO GH  LQVWkQFLD TXH LQGHIHULX VHX
SHGLGR OLPLQDU SDUD VXVWDU RV HIHLWRV GR 'HVSDFKR $1((/ Q
 FRQILUPDGR SHOR 'HVSDFKR $1((/ Q 
2MXOJDPHQWRGHPpULWRGRUHFXUVRIRLIDYRUiYHOj&RPSDQKLDH
FRP HVWH UHVXOWDGR IRL PDQWLGD D OLPLQDU TXH VXVSHQGH DWp
GHFLVmR GH PpULWR GD DomR D GHWHUPLQDomR GD $1((/ GH
GHYROXomR DRV FRQVXPLGRUHV GH 5  PLOK}HV YDORU
DWXDOL]DGRHPGHGH]HPEURGH 
$ &RPSDQKLD IXQGDPHQWDGD HP DYDOLDomR MXUtGLFD SUHSDUDGD
SRU VHXV DVVHVVRUHV OHJDLV H[WHUQRV H FRP EDVH QD OLPLQDU
YLJHQWH FODVVLILFD R ULVFR GH SHUGD FRPR SRVVtYHO QHVWD
GLVFXVVmR H HQWHQGH TXH WHP ERQV DUJXPHQWRV SDUD VXVWHQWDU
DV VXDV SRVLo}HV QD HVIHUD MXGLFLDO VHQGR FHUWR TXH EXVFDUi
YHURVHXGLUHLWRJDUDQWLGRDWLYDPHQWH
%DVHDGD QD DQiOLVH MXUtGLFD GR DVVXQWR H OLPLQDU YLJHQWH
FRQIRUPHDFLPDGHVFULWRRSDVVLYRQmRIRLFRQVWLWXtGR
J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 3RVVtYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVRVREUHYHQKDGHFLVmRILQDOGHVIDYRUiYHOD&RPSDQKLDWHUi
GHSHUGD
TXH GHVHPEROVDU 5 PLOK}HV HVWLPDGR HP  GH
GH]HPEURGH
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$XWRGH,QIUDomRQ6))3URFHVVRQ
DMXt]R

9DUDGD-XVWLoD)HGHUDOGR'LVWULWR)HGHUDO

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$
5pX$1((/$JrQFLD1DFLRQDOGH(QHUJLD(OpWULFD

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 5
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

$omR DMXL]DGD FRP R REMHWLYR GH DQXODU PXOWD LPSRVWD SHOD
$1((/ QR $XWR GH ,QIUDomR Q 6)) TXH FRQILUPRX
SDUFLDOPHQWHR'HVSDFKRQGH±HPUD]mRGH
VXSRVWDV YLRODo}HV jV SUiWLFDV FRQWiEHLV GR 0DQXDO GH
&RQWDELOLGDGH GR 6HWRU $ WXWHOD DQWHFLSDGD SDUD VXVSHQGHU D
H[LJLELOLGDGH GD SHQDOLGDGH IRL GHIHULGD HP  GH DJRVWR GH
 $SyV D DSUHVHQWDomR GH FRQWHVWDomR SHOD $1((/ H
UpSOLFDSHOD&RPSDQKLDRSURFHVVRDJXDUGDRLQtFLRGDIDVHGH
LQVWUXomR

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 3RVVtYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVRVREUHYHQKDGHFLVmRILQDOGHVIDYRUiYHOD&RPSDQKLDWHUi
GHSHUGD
TXH HIHWXDU R SDJDPHQWR GD PXOWD DSOLFDGD QR YDORU GH
5HVWLPDGRHPGHGH]HPEURGH
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$XWRGH,QIUDomRQ6))3URFHVVRQ
DMXt]R

9DUDGD-XVWLoD)HGHUDOGR'LVWULWR)HGHUDO

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$
5pX$1((/$JrQFLD1DFLRQDOGH(QHUJLD(OpWULFD

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 5PLOK}HV
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

$omR 2UGLQiULD DMXL]DGD SDUD TXHVWLRQDU D OHJDOLGDGH GH SDUWH
GR$WR$GPLQLVWUDWLYRFRQVXEVWDQFLDGRQR'HVSDFKR$1((/Q

 

3URFHVVR
$GPLQLVWUDWLYR
Q
  $XWR GH ,QIUDomR Q 6)) ±
TXH DQDOLVRX VH DV SUiWLFDV FRQWiEHLV H HFRQ{PLFRILQDQFHLUDV
GD FRQFHVVLRQiULD HVWmR HP FRQIRUPLGDGH FRP R 0DQXDO GH
&RQWDELOLGDGHGR6HWRU$&RPSDQKLDHIHWXRXGHSyVLWRGRYDORU
LQFRQWURYHUVR QR WRWDO GH 5 $ WXWHOD DQWHFLSDGD
SDUDVXVSHQGHUDH[LJLELOLGDGHGDSHQDOLGDGHIRLGHIHULGDHP
GH MXQKR GH  (P  GH MXOKR GH  IRL SXEOLFDGD
GHFLVmR GHVIDYRUiYHO GH PpULWR QD SULPHLUD LQVWkQFLD $
&RPSDQKLD RS{V UHFXUVR GH HPEDUJRV GH GHFODUDomR FRQWUD D
VHQWHQoDTXHDLQGDDJXDUGDMXOJDPHQWR

J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 3RVVtYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVRVREUHYHQKDGHFLVmRILQDOGHVIDYRUiYHOD&RPSDQKLDWHUi
GHSHUGD
TXH GHVHPEROVDU 5 PLOK}HV HVWLPDGR HP  GH
GH]HPEUR GH  R TXH UHVXOWDUi HP XP LPSDFWR ILQDQFHLUR
DGYHUVRSDUDD&RPSDQKLDFRQVLGHUDQGRRYDORUHQYROYLGR
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3URFHVVR Q 06  $SHODomR   H 06
 $SHODomR 
DMXt]R

7XUPDGR75)GD5HJLmR

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR

H

GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$
5pX$1((/

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV $XWRV GH ,QIUDomR Q 71 H Q 71
HQYROYLGRV
HQYROYHQGR5PLOK}HVQRWRWDO
ISULQFLSDLVIDWRV

3HOD $1((/ IRUDP ODYUDGRV GRLV DXWRV GH LQIUDomR HP
GHFRUUrQFLDGDLQFOXVmRGRVFUpGLWRVFRQWUDR3RGHU3~EOLFRQD
3&/'  3URYLVmR GH &UpGLWRV GH /LTXLGDomR 'XYLGRVD &RQWUD
WDLV DXWXDo}HV D &RPSDQKLD SURS{V GRLV 0DQGDGRV GH
6HJXUDQoDFRPRREMHWLYRGHDQXODUWDLVDXWXDo}HV$PEDVDV
Do}HV IRUDP MXOJDGDV LPSURFHGHQWHV VHQGR TXH FRQWUD DV
GHFLV}HVGHSULPHLUDLQVWkQFLDIRUDPDSUHVHQWDGRVRVUHFXUVRV
FDEtYHLV
$,Q71±(PGHMXOKRGHVREUHYHLRGHFLVmRGH
PpULWR GHVIDYRUiYHO DR UHFXUVR LQWHUSRVWR SHOD &RPSDQKLD QR
PDQGDGR GH VHJXUDQoD VHQGR SURSRVWR XP QRYR UHFXUVR GH
DJUDYRHPGHMXOKRGHRTXDOWHYHSURYLPHQWRQHJDGR
(P  GH DJRVWR GH  D &RPSDQKLD DSUHVHQWRX 5HFXUVR
(VSHFLDO DR 6XSHULRU 7ULEXQDO GH -XVWLoD 67-  H 5HFXUVR
([WUDRUGLQiULR DR 6XSUHPR 7ULEXQDO )HGHUDO 67)  (P  GH
VHWHPEUR GH  D &RPSDQKLD DMXL]RX GXDV 0HGLGDV
&DXWHODUHVFRPSHGLGRGHOLPLQDUSHUDQWHR7ULEXQDO5HJLRQDO
)HGHUDOGD5HJLmR 75) YLVDQGRVXVSHQGHURSURFHVVRH
D H[LJLELOLGDGH GD PXOWD LPSRVWD SHOD $1((/ DWp MXOJDPHQWR
ILQDOGRVUHFXUVRVSHOR67-HSHOR67)(PGHVHWHPEURGH
 R 75) FRQFHGHX R HIHLWR VXVSHQVLYR UHTXHULGR SHOD
&RPSDQKLD (P  GH PDLR GH  D $1((/ DSUHVHQWRX
FRQWUDUUD]}HV$JXDUGDVHMXOJDPHQWRGRV5HFXUVRV(VSHFLDOH
([WUDRUGLQiULR &RP EDVH QDV DWXDOL]Do}HV IHLWDV D SDUWLU GR
FULWpULR GH DWXDOL]DomR DGRWDGR SHOD $1((/ R YDORU GH WDO
DXWXDomR PRQWD HP 5 PLOK}HV DWXDOL]DGR DWp  GH
GH]HPEURGH
$, 71 ± (P  GH DJRVWR GH  R UHFXUVR GD
&RPSDQKLDDSUHVHQWDGRFRQWUDDVHQWHQoDGHVIDYRUiYHOGH
LQVWkQFLDGHIHYHUHLURGHIRLSURYLGRFDQFHODQGRDPXOWD
LPSRVWDSHOD$1((/(PGHPDLRGHD$1((/LQWHUS{V
5HFXUVR(VSHFLDOHHPGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLD
DSUHVHQWRXFRQWUDUUD]}HV$JXDUGDVHRMXOJDPHQWRGRUHFXUVR
&RP EDVH QDV DWXDOL]Do}HV IHLWDV D SDUWLU GR FULWpULR GH
DWXDOL]DomRDGRWDGRSHOD$1((/RYDORUGHWDODXWXDomRPRQWD
HP5PLOK}HVDWXDOL]DGRDWpGHGH]HPEURGH
&RP EDVH QR ~OWLPR FiOFXOR DSUHVHQWDGR SHOD $1((/ R YDORU
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WRWDO GH 5 PLOK}HV DWXDOL]DGRV DWp  GH GH]HPEUR GH
 &DVR VREUHYHQKD GHFLVmR ILQDO GHVIDYRUiYHO D
&RPSDQKLDWHUiTXHGHVHPEROVDURYDORUDFLPD$&RPSDQKLD
HQWHQGHTXHRSURFHVVRpUHOHYDQWHGHYLGRDRYDORUHQYROYLGR
J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 3RVVtYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &DVRVREUHYHQKDGHFLVmRGHVIDYRUiYHOD&RPSDQKLDWHUiTXH
GHSHUGD
GHVHPEROVDU R YDORU GH 5 PLOK}HV HVWLPDGR HP  GH
GH]HPEURGH
L9DORUSURYLVLRQDGR

1mRKi


3URFHVVRV$PELHQWDLV
2V yUJmRV DPELHQWDLV GH 6mR 3DXOR DFRPSDQKDP DWLYLGDGHV GH JHUHQFLDPHQWR DPELHQWDO GH
DOJXQV LPyYHLV GD &RPSDQKLD SRU PHLR GH SURFHVVRV DGPLQLVWUDWLYRV SUySULRV OHYDQGR D
&RPSDQKLD FRP EDVH HP HVWXGRV WpFQLFRV D UHFRQKHFHU SURYLV}HV SDUD RV YDORUHV GDV
GHPDQGDV TXH VmR SDVVtYHLV GH TXDQWLILFDomR (P  GH GH]HPEUR GH  WDLV GHPDQGDV
UHVSRQGLDPSHODSURYLVmRGH5PLOK}HV
'HQWUH HVVHV SURFHVVRV GHVWDFDPVH DV GHPDQGDV UHODFLRQDGDV D UHPHGLDomR GR VROR H iJXD
VXEWHUUkQHD  ± DV TXDLV HP VXD PDLRULD HQFRQWUDPVH HP IDVH GH PRQLWRUDPHQWR SDUD
HQFHUUDPHQWRSHUDQWHRVyUJmRVDPELHQWDLV±WDLVFRPRDGR&RPSOH[R&DPEXFL0LJXHO<XQHVH
(VWDo}HVWUDQVIRUPDGRUDVGHGLVWULEXLomREHPFRPRRSURFHVVRMXGLFLDOGHVFULWRDVHJXLU
5HSUHVD*XDUDSLUDQJD
3URFHVVRQ RX 
DMXt]R

9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGR(VWDGRGH6mR3DXOR

ELQVWkQFLD

,QVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH6mR3DXOR
5pX(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR6$H
$VVRFLDomR'HVSRUWLYD&XOWXUDO(OHWURSDXOR

H YDORUHV EHQV RX GLUHLWRV 5HSDUDomR GH VXSRVWRV GDQRV DPELHQWDLV TXH WHULDP VLGR
HQYROYLGRV
RFDVLRQDGRVSHODFRQVWUXomRGHXPFOXEHHVSRUWLYRHUHFUHDWLYR
jV PDUJHQV GD 5HSUHVD GH *XDUDSLUDQJD PHGLDQWH DV
DOWHUQDWLYDV FRQVLVWHQWHV L  QD LPSODQWDomR GH XP SURMHWR
DPELHQWDO GHYLGDPHQWH DSURYDGR MXQWR DR yUJmR DPELHQWDO
FRPSHWHQWH RX LL  QD FHVVmR DR (VWDGR GH XPD iUHD YHUGH
GHVRFXSDGD ORFDOL]DGD HP ]RQD GH PDQDQFLDLV GHVGH TXH
GHYLGDPHQWHDSURYDGDSHORyUJmRDPELHQWDOFRPSHWHQWH 
ISULQFLSDLVIDWRV

(P VHWHPEUR GH  R 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR (VWDGR GH 6mR
3DXOR 03 PRYHX DomRFLYLO S~EOLFDHP IDFHGD&RPSDQKLD H
GD $VVRFLDomR 'HVSRUWLYD &XOWXUDO (OHWURSDXOR YLVDQGR j
UHSDUDomR GH VXSRVWRV GDQRV  DPELHQWDLV  TXH  WHULDP  VLGR
RFDVLRQDGRV  SHOD FRQVWUXomR  GH XP FOXEH HVSRUWLYR H
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UHFUHDWLYRjVPDUJHQVGD5HSUHVDGH*XDUDSLUDQJD$DomRIRL
MXOJDGD SURFHGHQWH FRQGHQDQGR DV 5pV VROLGDULDPHQWH DR
FXPSULPHQWR GH REULJDomR GH ID]HU YLVDQGR D LPSOHPHQWDomR
GH PHGLGDV GH UHSDUDomR  DPELHQWDO EHP FRPR j GHPROLomR
WRWDOGDVREUDVHFRQVWUXo}HVVLWXDGDVQDiUHDGHQRPLQDGDGH
SULPHLUD FDWHJRULD FRP D LPSOHPHQWDomR GR SODQWLR GH
iUYRUHVLQGLFDGRQDSHUtFLDWpFQLFDUHDOL]DGD
$ GHFLVmR GH PpULWR GHVIDYRUiYHO j &RPSDQKLD WUDQVLWRX HP
MXOJDGR HP   GH DJRVWR GH  (P MDQHLUR GH  R
SURFHVVR UHWRUQRX j SULPHLUD LQVWkQFLD WHQGR R 0LQLVWpULR
3~EOLFR UHTXHULGR R FXPSULPHQWR GD VHQWHQoD $SyV
GHWHUPLQDomR GR MXt]R D &RPSDQKLD HVFODUHFHX TXH SUHWHQGLD
FXPSULU D FRQGHQDomR DOWHUQDWLYD SRU PHLR GH GRDomR GH iUHD
YHUGHHP]RQDGHPDQDQFLDODR(VWDGRGH63$6HFUHWiULDGR
0HLR $PELHQWH 60$  QRWLILFRX R MXt]R H D &RPSDQKLD
LQIRUPDQGRTXHQmRDFHLWDULDDGRDomRGHiUHDYHUGHHP]RQD
GH PDQDQFLDO RIHUHFLGD SHOD &RPSDQKLD XPD YH] TXH
UHSUHVHQWDULD FXVWRV DGLFLRQDLV DR (VWDGR SDUD LQVWDODomR H
PDQXWHQomR GH LQIUDHVWUXWXUD ³GRDomR FRP HQFDUJRV DR
(VWDGR´ &RQVLGHUDQGRLVWRLQLFLDPRVDVWUDWDWLYDVFRPD60$
SDUD FXPSULU HVVD SDUWH GD VHQWHQoD SRU PHLR GD
LPSOHPHQWDomRGHXPSURMHWRDPELHQWDOQDUHJLmR
$SyV ORQJRV  PHVHV GH QHJRFLDomR H GD ILQDOL]DomR GH XP
SURMHWRDPELHQWDOTXHSRVVXtDWUrVIUHQWHVGHDWXDomRR&HQWUR
GH $SRLR 7pFQLFR GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR &$(;  HPLWLX SDUHFHU
RSLQDQGRSHODQmRDSURYDomRGRUHIHULGRSURMHWRDOHJDQGRTXH
QmRKDYHULDJDQKRDPELHQWDOHIHWLYRHTXHDPHOKRUDOWHUQDWLYD
VHULD R UHSODQWLR GH PXGDV QDWLYDV QD UHJLmR UD]mR SHOD TXDO
LQLFLDPRV QRYDV WUDWDWLYDV EXVFDQGR iUHDV H SDUFHULDV QR
HQWRUQR GD UHSUHVVD SDUD HODERUDUPRV QRYR SURMHWR H DVVLP
VXEPHWHUPRVjDQiOLVHGR0LQLVWpULR3~EOLFRQRYDPHQWH
(P UHXQLmR UHDOL]DGD QR GLD  DSUHVHQWDPRV QRYDV
IUHQWHV GH DWXDomR DR 3URPRWRU HP H[HUFtFLR $ 3URPRWRULD
HQWHQGHX TXH RV 3DUTXHV 1DWXUDLV GH -DFHJXDYD H ,WDLP
DWHQGHULDP jV HVSHFLILFLGDGHV QHFHVViULDV H VROLFLWRX TXH
DSUHVHQWiVVHPRV SURMHWR DPELHQWDO SDUD R ORFDO R TXH IRL
DWHQGLGR
$WXDOPHQWH R SURFHVVR DJXDUGD D PDQLIHVWDomR GR 0LQLVWpULR
3~EOLFRHPUHODomRDRSURMHWRDPELHQWDODSUHVHQWDGR1RGLD
GH VHWHPEUR GH  UHVWRX FRQFHGLGD QRYD FRQFHVVmR GH
SUD]R GLDV j3URPRWRULD
J FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO 3URYiYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 
K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR &XPSULPHQWR GD REULJDomR GH ID]HU YLVDQGR D LPSOHPHQWDomR
GHSHUGD
GH PHGLGDV GH UHSDUDomR DPELHQWDO EHP FRPR D GHPROLomR
WRWDOGDVREUDVHFRQVWUXo}HVVLWXDGDVQDiUHDGHQRPLQDGDGH
³SULPHLUDFDWHJRULD´FRPDLPSOHPHQWDomRGRSODQWLRGHiUYRUHV
LQGLFDGR QD SHUtFLD WpFQLFD UHDOL]DGD FDVR D SURSRVWD GH
UHSODQWLRGHPXGDVQDWLYDVQmRVHMDDFROKLGDSHOD3URPRWRULD
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
$ &RPSDQKLD p SDUWH HP GLYHUVRV SURFHVVRV MXGLFLDLV QR GHVHQYROYLPHQWR QRUPDO GH VXDV
DWLYLGDGHV3DUDRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHPDFLPDIRUDPSURYLVLRQDGRV5PLOK}HV
2 FiOFXOR GRV YDORUHV D VHUHP SURYLVLRQDGRV UHIOHWH D PHOKRU H[SHFWDWLYD GH SHUGD GDV Do}HV
MXGLFLDLV DSXUDGR FRQMXQWDPHQWH SHORV DGYRJDGRV H[WHUQRV H LQWHUQRV UHVSRQViYHLV SHOD
FRQGXomR GRV SURFHVVRV 6RPHQWH HQFRQWUDPVH SURYLVLRQDGRV YDORUHV UHODWLYRV DRV SURFHVVRV
FXMR SURJQyVWLFR GH SHUGD DSXUDGR FRQMXQWDPHQWH FRP RV DGYRJDGRV LQWHUQRV H H[WHUQRV p
SURYiYHO
1mR Ki FRPR DVVHJXUDU TXH R YDORU SURYLVLRQDGR VHUi VXILFLHQWH SDUD FREULU HYHQWXDLV
FRQGHQDo}HV$GHPDLVKiDo}HVFXMRYDORUQmRSRGHVHUHVWLPDGRGHPRGRTXHQmRIRLUHDOL]DGD
SURYLVmR2HIHLWRGHXPDGHFLVmRGHVIDYRUiYHOQHVVDVDo}HVSRGHWHUXPLPSDFWRQHJDWLYRVREUH
RQHJyFLRGD&RPSDQKLD
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4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam
administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores

1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD QmR p SDUWH GH TXDLVTXHU SURFHVVRV
MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV H DUELWUDLV FXMDV SDUWHV FRQWUiULDV VHMDP DGPLQLVWUDGRUHV RX H[
DGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGRUHVRXH[FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD

9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
1mRDSOLFiYHOHPGHFRUUrQFLDGDQmRH[LVWrQFLDGHSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLV
QmRVLJLORVRVQDIRUPDGHVFULWDQRLWHPDFLPD
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4.5 - Processos sigilosos relevantes

1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD QmR ILJXUDYD FRPR SDUWH HP SURFHVVRV
VLJLORVRVUHOHYDQWHVTXHQmRWHQKDPVLGRGLYXOJDGRVQRVLWHQVDQWHULRUHV
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto
3DUDRVILQVGHVWHLWHPIRUDPFRQVLGHUDGRVFRPRSURFHVVRVTXHWHQKDPSRWHQFLDOGHLPSDFWR
ILQDQFHLURDGYHUVRGHGDQRjLPDJHPHRXjVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD$&RPSDQKLDDSUHVHQWD
DVHJXLUXPDEUHYHGHVFULomRGRVSURFHVVRVUHSHWLWLYRVRXFRQH[RVPDLVUHOHYDQWHVHPTXHILJXUD
FRPRSDUWHVHJUHJDGRVSRUVXDQDWXUH]D
&RQWLQJrQFLDVWULEXWiULDV
$o}HVGH([HFXomR)LVFDOUHIHUHQWHVDR,3787$;$6(08/7$6081,&,3$,6(,66
3URFHVVRQ1mRDSOLFiYHOMiTXHVmRDo}HVGHPDVVD
DYDORUHVHQYROYLGRV

5  PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH   VHQGR 5  PLOK}HV
SURYiYHO5PLOK}HVSRVVtYHO

E SUiWLFD GR HPLVVRU RX GH VXD
FRQWURODGD
TXH
FDXVRX
WDO
FRQWLQJrQFLD

$&RPSDQKLDILJXUDQRSyORSDVVLYRHPGLYHUVDVH[HFXo}HVILVFDLVSURPRYLGDV
SRU GLYHUVDV 0XQLFLSDOLGDGHV TXH EXVFDP R UHFROKLPHQWR GH VXSRVWRV GpELWRV
UHODWLYRV j ,378 7D[D GH )LVFDOL]Do}HV 7D[D GH $Q~QFLR H RXWURV WULEXWRV
FRQWHPSODGRV QDV OHJLVODo}HV GRV UHVSHFWLYRV PXQLFtSLRV $ &RPSDQKLD
HQWHQGHTXHRSURFHVVRpUHOHYDQWHGHYLGRDRYDORUHQYROYLGR


&RQWLQJrQFLDVFtYHLV
3ODQR&UX]DGR
$&RPSDQKLDILJXUDHPSURFHVVRV
DYDORUHVHQYROYLGRV

5PLOK}HV

E SUiWLFDV GR HPLVVRU RX GH VXD
FRQWURODGD
TXH
FDXVRX
WDO
FRQWLQJrQFLD

$OJXQV JUDQGHV FRQVXPLGRUHV LQGXVWULDLV LQLFLDUDP SURFHVVR MXGLFLDO FRQWUD D
&RPSDQKLD FRQWHVWDQGR DXPHQWRV GH WDULID FRQFHGLGRV SHOR '1$(( R
DQWHFHVVRU GD $1((/ HP  GXUDQWH R SHUtRGR HP TXH R SODQR GH
HVWDELOL]DomR HFRQ{PLFD GR *RYHUQR )HGHUDO 3ODQR &UX]DGR  HVWDEHOHFHX R
FRQWUROHJRYHUQDPHQWDOGHWRGRVRVSUHoRVGHSURGXWRVHVHUYLoRV


$o}HV$QXODWyULDV0XOWDVGH7UkQVLWR±5RGt]LRH=RQD0i[LPDGH5HVWULomRGH&LUFXODomR
$&RPSDQKLDILJXUDHP$o}HV$QXODWyULDVGH0XOWDVGH7UkQVLWR
DYDORUHVHQYROYLGRV

5PLOK}HV

E SUiWLFDV GR HPLVVRU RX GH VXD
FRQWURODGD
TXH
FDXVRX
WDO
FRQWLQJrQFLD

$MXL]DGDVFRQWUDD3UHIHLWXUDGR0XQLFtSLRGH6mR3DXORYLVDQGROLPLQDUPHQWH
D VXVSHQVmR H DR ILQDO GD DomR R FDQFHODPHQWR GH PXOWDV UHODFLRQDGDV D L 
5RGt]LR0XQLFLSDOGH9HtFXORV LL =RQD0i[LPDGH5HVWULomRGH&LUFXODomRGH
FDPLQK}HVH LLL 1mR,QGLFDomRGH&RQGXWRUFRUUHODWDVjVGXDVSULPHLUDV


8VRGDIDL[DGHGRPtQLRGHURGRYLDV
3URFHVVRQ1mRDSOLFiYHOMiTXHVmRDo}HVGHPDVVD
DYDORUHVHQYROYLGRV

&DVR VREUHYHQKDP GHFLV}HV ILQDLV GHVIDYRUiYHLV D &RPSDQKLD WHUi TXH
GHVHPEROVDUYDORUHVRVTXDLVGDGRRDWXDODQGDPHQWRGRVSURFHVVRVQmRVmR
SDVVtYHLVGHTXDQWLILFDomR

E SUiWLFDV GR HPLVVRU RX GH VXD
FRQWURODGD
TXH
FDXVRX
WDO
FRQWLQJrQFLD

$ &RPSDQKLD p SDUWH HP Do}HV MXGLFLDLV TXH GLVFXWHP D RQHURVLGDGH GH VXD
DWXDomR SDUD D LQVWDODomR H PDQXWHQomR GH LQIUDHVWUXWXUD GH GLVWULEXLomR GH
HQHUJLDHPIDL[DVLQWHUPHGLiULDVHODWHUDLVGDVURGRYLDV$&RPSDQKLDWDPEpP
DMXL]RX Do}HV FRQWUD R 'HSDUWDPHQWR GH (VWUDGDV H 5RGDJHP GR (VWDGR GH
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto
6mR 3DXOR '(5  REWHQGR GHFLV}HV IDYRUiYHLV HP SULPHLUD H VHJXQGD
LQVWkQFLD DGRWDQGR DLQGD RXWUDV PHGLGDV OHJDLV SDUD GLVFXVVmR GR WHPD
([LVWHPGHFLV}HVIDYRUiYHLVHGHVIDYRUiYHLVMXOJDGDVHPGLIHUHQWHVLQVWkQFLDV
FRPUHSHUFXVVmRJHUDOUHFRQKHFLGDQR5HFXUVR([WUDRUGLQiULRQ WHPD
 RTXDODJXDUGDVHMXOJDPHQWR
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto
9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
$&RPSDQKLDpSDUWHHPGLYHUVRVSURFHVVRVQRGHVHQYROYLPHQWRQRUPDOGHVXDVDWLYLGDGHV(P
 GH GH]HPEUR GH  R YDORU WRWDO HQYROYLGR QRV SURFHVVRV GHVFULWRV QR LWHP  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHUDGH5PLOK}HVGRVTXDLV5PLOK}HVIRUDPSURYLVLRQDGRV
$V SURYLV}HV GD &RPSDQKLD VmR UHJLVWUDGDV FRQIRUPH RV UHJUDPHQWRV FRQWiEHLV VHQGR
FRQVWLWXtGDVSURYLV}HVSDUDSURFHVVRVDYDOLDGRVSRUVHXVFRQVXOWRUHVMXUtGLFRVFRPRSURFHVVRFRP
FKDQFHGHSHUGDSURYiYHO
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4.7 - Outras contingências relevantes

$ &RPSDQKLD QmR SRVVXL RXWUDV FRQWLQJrQFLDV UHOHYDQWHV DOpP GDTXHODV OLVWDGDV QRV LWHQV
DQWHULRUHV
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4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados

D

UHVWULo}HVLPSRVWDVDRH[HUFtFLRGHGLUHLWRVSROtWLFRVHHFRQ{PLFRV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDSRVVXLVHGHQR%UDVLOHVHXVYDORUHVPRELOLiULRV
HQFRQWUDPVHFXVWRGLDGRVQRSDtV
E

UHVWULo}HVjFLUFXODomRHWUDQVIHUrQFLDGRVYDORUHVPRELOLiULRV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDSRVVXLVHGHQR%UDVLOHVHXVYDORUHVPRELOLiULRV
HQFRQWUDPVHFXVWRGLDGRVQRSDtV
F
KLSyWHVHV GH FDQFHODPHQWR GH UHJLVWUR EHP FRPR RV GLUHLWRV GRV WLWXODUHV GH
YDORUHVPRELOLiULRVQHVVDVLWXDomR
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDSRVVXLVHGHQR%UDVLOHVHXVYDORUHVPRELOLiULRV
HQFRQWUDPVHFXVWRGLDGRVQRSDtV
G
KLSyWHVHVHPTXHRVWLWXODUHVGHYDORUHVPRELOLiULRVWHUmRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQD
VXEVFULomR GH Do}HV YDORUHV PRELOLiULRV ODVWUHDGRV HP Do}HV RX YDORUHV PRELOLiULRV
FRQYHUVtYHLV HP Do}HV EHP FRPR GDV UHVSHFWLYDV FRQGLo}HV SDUD R H[HUFtFLR GHVVH
GLUHLWRVRXGDVKLSyWHVHVHPTXHHVVHGLUHLWRQmRpJDUDQWLGRFDVRDSOLFiYHO
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDSRVVXLVHGHQR%UDVLOHVHXVYDORUHVPRELOLiULRV
HQFRQWUDPVHFXVWRGLDGRVQRSDtV
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5.1 - Política de gerenciamento de riscos
(a)
se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos,
destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso
negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política
A Companhia possui Política de Gestão de Riscos, aprovada pelo Conselho de Administração em
reunião realizada em 06 de maio de 2016.
A Política define as diretrizes, os princípios e as atividades relacionadas à gestão de riscos da
Companhia, e foi elaborada com base nas melhores práticas de mercado considerando o Modelo
COSO ERM (Comitê das Organizações Patrocinadoras, ERM – Enterprise Risk Management) e
ISO 3100, e reúne elementos já consolidados no mercado e traduzidos para a realidade da
Companhia.
(b)
os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver,
incluindo:
O objetivo da Política de Gestão de Riscos é o de indicar as diretrizes, responsabilidades, mecanismos
e procedimentos internos para a gestão de fatores de riscos inerentes aos negócios da Companhia,
de maneira a monitorar e mitigar tais riscos de forma eficaz.
(i) os riscos para os quais se busca proteção
Busca-se proteção para todo e qualquer tipo de riscos estratégicos que possam impactar de forma
negativa o alcance dos objetivos traçados pela Companhia, o que inclui riscos de mercado, de crédito,
de liquidez, operacionais, de reputação e imagem, regulatório, legal, ambiental e outros riscos
financeiros (contábil, atuarial e fiscal).
(ii) os instrumentos utilizados para proteção
A identificação de riscos e eventos na Companhia ocorre de maneira estruturada em linha com as
estratégias de negócio, por meio de:
x

x

Fontes internas:
R

anualmente os principais executivos são entrevistados para identificação de
tendências e novos riscos; e

R

colaboradores da área responsável pelo risco, demais colaboradores e auditores
internos.

Fontes externas:
R

auditores externos, órgãos reguladores, mercado, governo, mídia e demais partes
interessadas.

A partir da identificação dos riscos empresariais, estes são classificados nas categorias descritas
no item 5.1(b)(i) acima, e posteriormente analisados por meio de prioridade, em que são levados
em consideração a exposição do risco com a importância relativa (qualitativa) e financeira
(quantitativa). Mensalmente, os riscos considerados de maior impacto (riscos prioritários) são
apresentados ao Comitê Executivo de Riscos. Trimestralmente, os riscos prioritários são levados a
reuniões de Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria.
Após a avaliação do risco, o tratamento envolve a seleção de uma ou mais opções para tratar os
riscos e a posterior implementação de controles e/ou processos para acompanhamento.
As alternativas de tratamento dos riscos são:
x

Eliminar o risco;
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x

Diminuir o risco;

x

Transferir o risco; ou

x

Aceitar o risco.

A área de Auditoria Interna elabora um plano anual de auditoria em conformidade com o resultado da
avaliação de riscos, cujo principal objetivo é prover avaliação independente sobre riscos, ambiente
de controle e deficiências significativas que possam impactar as demonstrações contábeis e
processos da Companhia. A Auditoria Interna atua em três segmentos: operacional, financeiro e
tecnologia da informação.
A Companhia possui também um Código de Conduta, denominado Guia de Valores, que tem
divulgado e disseminado aos seus funcionários, fornecedores e prestadores de serviço, a fim de
gerenciar e coibir os riscos envolvendo suas operações. A Companhia tem praticado ações como
revisão de políticas e procedimentos e análise e correção de processos operacionais. Além disso,
se houver risco de eventual impacto material nas demonstrações contábeis, estes dados são
devidamente informados à governança da Companhia, incluindo a alta administração e os Conselhos
de Administração e Fiscal, com as respectivas ações tomadas e planos de remediação.
Adicionalmente, a Companhia possui diretrizes que visam garantir as boas práticas de negócio,
gestão de riscos e controles em seus processos, sendo as mais relevantes: (i) Compras de
materiais e serviços que definem regras a serem seguidas nas contratações; (ii) Presentes e
entretenimento que define quais tipos de presentes ou entretenimento podem ser oferecidos ou
aceitos; (iii) Conflito de interesses, fornece instruções complementares, em apoio aos princípios
estabelecidos no Guia de Valores, para evitar situações que possam apresentar conflito entre
interesses pessoais e os da Companhia; (iv) Contribuições e doações, fornece instruções
complementares, em apoio aos princípios estabelecidos no Guia de Valores, para assegurar que
todas as contribuições e doações de qualquer natureza sejam condizentes com os valores da
Companhia; e (v) Práticas Anticorrupção que proíbe rigorosamente a corrupção de qualquer forma,
incluindo dar ou aceitar suborno, mesmo que esta proibição resulte na Companhia perder uma
oportunidade de negócio.
(iii) estrutura organizacional de gerenciamento de riscos
A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos da Companhia é multidisciplinar e conta
com as áreas de (i) Gestão de Riscos; (ii) Controles Internos; (iii) Auditoria Interna; e (iv) Ética e
Compliance, conforme descritas abaixo.
Gestão de Riscos
A área de Gestão de Riscos é liderada pelo Vice-Presidente de Finanças e Relações com os
Investidores (CFO), e é responsável por acompanhar o modelo de gestão de riscos e assegurar
que seja executado conforme metodologia pré-definida, assegurar diretrizes e metas, e garantir
que os recursos necessários sejam alocados para o bom funcionamento da área.
A Gerência de Riscos é responsável por disseminar a cultura de gestão de riscos, analisar o grau
de exposição a risco ao qual a Companhia está exposta, definir padrões a serem seguidos pela
Companhia no que tange a gestão de riscos, supervisionar e controlar relatórios de risco e definir
gestores de riscos e responsáveis pelos riscos nas áreas de negócio.
O Conselho de Administração é responsável por deliberar sobre as questões estratégicas de
gestão de riscos, incluindo aprovar e avaliar a Política de Gestão de Riscos e o modelo de gestão
de riscos adotados. Trimestralmente, os riscos prioritários são levados a reuniões de Conselho de
Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria.
A Diretoria Executiva deve assegurar a avaliação dos riscos estratégicos e planos de ação
recomendados pelo Conselho de Administração para a mitigação dos riscos. A Diretoria Executiva
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também deve fornecer sua percepção em relação aos riscos tangíveis e intangíveis aos quais suas
respectivas áreas de negócios estão expostas.
O Comitê Executivo de Riscos é composto pela Diretoria Executiva da Companhia, tendo como
principal objetivo a supervisão e o monitoramento do processo de riscos reportados pela área de
gestão de riscos. As reuniões do Comitê de Riscos ocorrem mensalmente, e nelas são avaliados e
validados os modelos de gestão de risco, o portfólio e os riscos relevantes da Companhia, bem como
a aprovação de metas e ações e a priorização de recursos para mitigação dos riscos aos quais a
Companhia está exposta.
A partir do terceiro trimestre de 2017, com a criação do Comitê de Auditoria da Companhia,
compete a este Comitê avaliar e supervisionar a efetividade e suficiência do processo de
gerenciamento de riscos empresariais relevantes e a conformidade da gestão para com as normas
estabelecidas pela Companhia para assunção de riscos corporativos, bem como avaliar e
monitorar as exposições de risco da Companhia.
Cabe ao Conselho Fiscal acompanhar a avaliação dos riscos da Companhia, bem como discutir
periodicamente com a administração sua percepção quanto aos riscos tangíveis e intangíveis
identificados.
A estrutura organizacional da área de Gestão de Riscos está apresentada a seguir.

Controles Internos
A área de Controles Internos tem como principal atribuição assessorar as áreas de negócios na
revisão de processos e implementação de controles para garantir exatidão das informações
financeiras e o cumprimento das leis, normas, regulamentos e procedimentos internos.
Visando garantir o alinhamento dos processos com as exigências de controle da Companhia, a
área de controles internos atua também na manutenção das políticas e procedimentos internos, na
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gestão da política de alçadas, na gestão dos controles de acessos ao sistema financeiro e realiza
follow up das deficiências de controle identificadas pela auditoria interna e externa que afetam as
demonstrações financeira para garantir a mitigação de todos os riscos nos prazos acordados.
A Companhia analisa todas as oportunidades de melhorias reportadas pelos auditores independentes
na carta de recomendação e define planos de ação para implementação de todas as
recomendações que considere pertinente. A área de Controles Internos acompanha a implementação
dos planos de ação e posteriormente informa ao Conselho Fiscal o resultado dos mesmos.
A partir do terceiro trimestre de 2017, com a criação do Comitê de Auditoria da Companhia,
compete a este Comitê entender e avaliar o ambiente de controles internos, supervisionar a área
de Controles Internos e monitorar a qualidade e integridade dos sistemas de controles internos,
apresentando as recomendações de aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos que
entender necessárias. Para mais informações sobre o Comitê de Auditoria, ver item 12 deste
Formulário de Referência.
A estrutura organizacional da área de controles internos é apresentada a seguir.

Auditoria Interna
A Diretoria de Auditoria Interna atua em três segmentos: operacional, financeiro e tecnologia da
informação. O primeiro segmento avalia a conformidade dos processos e procedimentos ligados à
operação da Companhia, o segundo das demonstrações contábeis e os controles associados, e o
terceiro dos controles de segurança da informação, todos em conformidade com as exigências da
legislação brasileira, normas regulatórias do setor elétrico e normas e procedimentos internos.
O plano anual de auditoria é elaborado em conformidade com o resultado da avaliação de riscos e
tem como principal objetivo prover avaliação independente sobre riscos, ambiente de controle e
deficiências significativas que possam impactar as demonstrações contábeis e processos da
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Companhia. Eventuais deficiências ou não conformidades são remediadas por meio de planos de
ação estabelecidos pelos responsáveis pelos processos, revisados pela área de Controles Internos
quando possuem impacto nas demonstrações financeiras, e sua implementação devidamente
acompanhada pelas áreas de Controles Internos, quando aplicável, e Auditoria Interna.
O plano de auditoria é aprovado pela Diretoria, pelo Comitê de Auditoria e pelo Conselho de
Administração da Companhia. Além disto, o resultado das respectivas auditorias e a evolução dos
planos de ação para implementação de potenciais melhorias e regularizações são apresentados
periodicamente aos Diretores, Vice-Presidentes, Comitê de Auditoria, membros do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal.
A partir do terceiro trimestre de 2017, com a criação do Comitê de Auditoria da Companhia,
compete a este Comitê supervisionar as atividades da Auditoria Interna da Companhia, monitorando
a efetividade e a suficiência da estrutura, bem como o planejamento, a qualidade e integridade dos
processos de Auditoria Interna (qualidade dos trabalhos, estrutura existente, plano de trabalho e
resultados dos trabalhos realizados).
A eficácia dos controles-chaves implementados pela Companhia para garantir a exatidão das
Demonstrações Contábeis é testada de acordo com o plano de auditoria definido. Em caso de
identificação de eventuais deficiências sobre esses controles, a Companhia elabora um plano de
ação, definindo prazos e responsabilidades, para garantir a mitigação dos riscos associados. O plano
de ação é revisado e acompanhado pela área de controles internos.
A Auditoria Interna possui uma política interna, que descreve as responsabilidades e principais
atividades da área de auditoria, incluindo documentos gerados, comunicação com responsáveis,
divulgação dos relatórios, acompanhamento dos planos de ação, entre outros.
A estrutura organizacional da área de auditoria é apresentada a seguir.

Ética e Compliance
A Companhia possui uma área dedicada ao tema Ética e Compliance, que tem como objetivo
promover a obediência às políticas e diretrizes da empresa, bem como às leis e regulamentações
vigentes e a ela aplicáveis, além de encorajar uma cultura organizacional pautada pela ética. Para
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tanto, a área utiliza mecanismos e procedimentos internos de integridade com objetivo de detectar
e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos eventualmente praticados.
A gerência de Ética e Compliance reporta à Diretoria de Contratos, Societário e Compliance,
situada na Vice-Presidência de Assuntos Legais, Auditoria e Compliance, que por sua vez reportase ao Presidente da Companhia conforme estrutura organizacional apresentada a seguir:

Comitê de
Auditoria

Presidência

Vice-Presidência de
Assuntos Legais, Auditoria
e Compliance

Diretoria de Contratos,
Societário e
Compliance

Demais
Vice-Presidências

Demais Diretorias

Gerência de
Compliance

A Diretoria de Compliance também tem uma linha de reporte para o Comitê de Auditoria da
Eletropaulo, órgão responsável por monitorar os aspectos de ética e conduta da Companhia, incluindo
a efetividade do seu código de conduta e de seu canal de denúncias.
Dentro da gerência existem duas áreas principais: a área de Compliance Contratual e a área de
Investigações e Treinamentos.
A área de Compliance Contratual é responsável pela realização de diligências nos terceiros antes de
firmarmos ou renovarmos uma contratação. O processo de Compliance Contratual classifica as
operações em dois níveis de risco, de acordo com as características da contratação: (i) contratos de
baixo risco, e (ii) contratos de alto risco. As contratações de baixo risco levam em consideração
critérios como valor da negociação e histórico reputacional do terceiro. São consideradas de baixo
risco quaisquer contratações com valor superior a RS$327.000,00 (num período de 12 meses)
elegíveis à análise de Compliance, e que não preveja nenhum tipo de interação, direta ou indireta,
com órgãos/agentes públicos, ou, ainda, aquelas que não prevejam o pagamento de taxa de êxito
(success fee). Geralmente essas contratações são aprovadas pela Gerência de Compliance. As
contratações de alto risco são todas as contratações que, independentemente de valor, prevejam
qualquer tipo de interação, direta ou indireta, com órgãos/agentes públicos; ou, ainda, que
prevejam o pagamento de uma taxa de êxito (success fee). Todas as contratações de alto risco
têm um critério diferenciado de escrutínio, análise e aprovação.
Adicionalmente, é parte integrante de todos os contratos de fornecimento de materiais e
equipamentos, prestação de serviços e execução de obras, a cláusula contratual em que a contratada
se obriga a estimular em sua cadeia produtiva a reaplicação dos valores que constam no Guia de
Valores da Companhia. Para os casos considerados de alto risco, juntamente com o contrato, é
enviado o anexo denominado “Termo Contratual de Compliance”. Nele, o contratado concorda em
obedecer às leis aplicáveis, inclusive as de anticorrupção, contra lavagem de dinheiro e
antiterrorismo, além de comprometer-se a não oferecer nem receber suborno ou qualquer coisa
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de valor oriunda de autoridades ou funcionários públicos, bem como não contratar pessoa suspeita,
considerada aquela incluída como integrante de esquemas de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas,
terrorismo, dentre outras situações.
A área de Comunicação e Treinamento desenvolve ações voltadas à disseminação dos valores e
de sustentação dos princípios adotados pela Companhia em que os colaboradores discutem e
refletem sobre a prática de condutas éticas no cotidiano.
Todos os colaboradores são informados sobre o Guia de Valores e as políticas de Compliance
(Anticorrupção, Presentes e Entretenimento, Conflito de Interesses, Contribuições e Doações de
Qualquer Natureza e Vedação ao Segundo Emprego ou Atividade Externa) antes de iniciarem suas
atividades na Companhia através da Integração.
Além disso, a Gerência de Compliance também realiza treinamentos, presenciais e online, para
reforçar os temas relacionados à gestão de Compliance e fortalecer os padrões éticos da Companhia.
Os treinamentos abrangem colaboradores de todas as áreas e níveis hierárquicos, incluindo membros
da alta administração.
Além dos treinamentos mencionados, os valores da companhia são reforçados por meio de
eventos como o “Multiplicadores de Ética” (na qual o colaborador é incentivado a discutir dilemas
éticos que podem ocorrer no seu dia-a-dia) e o “Dia Mundial da Ética” (o qual destaca o tema durante
um dia, com palestras e ações para os colaboradores). A Gerência de Compliance também atua por
meio de comunicados em parceria com a área de comunicação da companhia.
O Helpline é um canal de comunicação confidencial, disponível 24h por dia, 7 dias por semana, que
pode ser utilizado por qualquer pessoa, colaborador ou terceiro, para sanar dúvidas, fazer sugestões
ou denunciar, de boa-fé, atos que vão contra os direcionamentos do Guia de Valores ou das demais
diretrizes da empresa. A equipe da área de Investigações é responsável por apurar as alegações e
sanar as dúvidas recebidas e fazer o gerenciamento do Helpline.
Além disso, o Helpline pode ser acessado por um número de telefone 0800 e por website. A recepção
das manifestações é feita por uma empresa terceirizada o que garante total isenção no acolhimento
de toda e qualquer manifestação. Todas as manifestações são averiguadas e uma resposta é dada
ao relator, bem como as ações apropriadas são tomadas pela Companhia com base nas conclusões
das investigações.
Dependendo do tema abordado na denúncia, a equipe de Investigação poderá buscar o suporte
com outras áreas da Companhia, como Recursos Humanos, Jurídico, Segurança e Meio Ambiente,
Segurança Patrimonial e/ou Auditoria Interna com a finalidade de obter mais orientações sobre um
tema e/ou apoio para realizar uma medida de recomendação. Ainda, conforme o resultado da
investigação, a Gerência de Compliance recomendará as ações a serem tomadas também para o
gestor da área/processo envolvido, o qual será responsável por implantar tais ações em resposta aos
riscos e vulnerabilidades identificadas.
Se o resultado de uma eventual investigação puder impactar materialmente as demonstrações
financeiras da Companhia, a alta administração da Companhia é prontamente notificada para que
possa tomar as ações necessárias e implementar planos de remediação.
A partir do terceiro trimestre de 2017, com a criação do Comitê de Auditoria da Companhia,
compete a este Comitê monitorar o cumprimento das leis, regulamentos e efetividade dos sistemas
de compliance, monitorar os aspectos de ética e conduta, incluindo a efetividade do Guia de
Valores e do Helpline da Companhia, as políticas e atividades de prevenção, investigação e apuração
de eventuais casos de fraudes.
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Comitê de Auditoria
O Comitê de Auditoria tem por principal objetivo assessorar e aconselhar o Conselho de
Administração na supervisão financeira da Companhia, bem como assegurar adequação das
atividades dos auditores independentes e efetividade dos controles internos da Companhia,
supervisionar as atividades da auditoria interna, da área de controles internos e dos sistemas de
controle e gerenciamento de riscos. Adicionalmente, monitora a efetividade e a suficiência das
respectivas estruturas, bem como a qualidade e integridade de seus processos, propondo ao
Conselho de Administração as ações que forem necessárias. O Comitê de Auditoria é responsável
por monitorar e controlar a qualidade das demonstrações contábeis.
(c) a adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da
efetividade da política de gerenciamento de riscos
A Auditoria Interna atua como área independente para avaliação dos processos de Governança
Corporativa, que inclui as atividades de Controles Internos e Gestão de Riscos, bem como o
cumprimento das políticas, normas e procedimentos internos, e considera como parte de sua
avaliação para elaboração do plano anual de auditoria os subsídios fornecidos pela Gerência de
Riscos e de Controles Internos. Adicionalmente, o Comitê de Auditoria, estatutário, também tem como
objetivo assessorar e aconselhar o Conselho de Administração na supervisão financeira da
Companhia bem como para assegurar adequação das atividades dos auditores independentes e
efetividade dos controles internos da Companhia.
A Companhia entende que a sua estrutura operacional e de controles internos é adequada para a
verificação da efetividade da política adotada.
Como maneira de garantir a observância e o cumprimento do Guia de Valores, são realizados
treinamentos no momento da admissão de cada colaborador. Adicionalmente, treinamentos e
discussões de temas éticos vis a vis o Guia de Valores da Companhia são praticados anualmente.
Política de Gerenciamento de Risco de Fraude
Atualmente a Companhia não possui uma política formalizada de gerenciamento de risco de
fraude. No entanto, as políticas e mecanismos descritos acima incluem controles que atuam
também na prevenção de fraude. Os casos de fraude identificados, seja por meio de denúncia, seja
por procedimentos investigativos de rotina executados, pela auditoria interna, dentre outros, resultam
em aplicação de medida disciplinares sobre os infratores, sendo a gradação definida conforme a
gravidade do assunto.
A Companhia possui uma matriz de controles para os principais processos de negócio, tendo como
referência o Modelo COSO ERM (Comitê das Organizações Patrocinadoras, ERM - Enterprise Risk
Management), que visa atender as exigências da legislação brasileira e as normas regulatórias do
setor elétrico. Um dos objetivos desta matriz é implementar controles que mitiguem o risco de fraude
que impactem nos resultados financeiros da Companhia.
A matriz de controles é submetida a um processo contínuo de monitoramento e revisão visando seu
aperfeiçoamento.
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(a)
se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de
mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação,
e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política
A Companhia não possui uma política exclusiva para gerenciamento de riscos de mercado por
entender que as práticas e controles atualmente previstas na Política de Gestão de Riscos
aprovada pelo Conselho de Administração em 06 de maio de 2016 são suficientes para identificar,
avaliar, monitorar e mitigar os riscos de mercado aos quais está exposta em decorrência de suas
operações e atividades.
(b)
os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado,
quando houver
Embora a Companhia não possua uma política específica para gerenciamento de riscos de
mercado, a Companhia tem como objetivos de gerenciamento de riscos: (i) manter um nível
mínimo de caixa para assegurar a disponibilidade de recursos financeiros e minimizar riscos de
liquidez; (ii) estabelecer diretrizes para contratação de operações de hedge exclusivamente para
mitigação dos riscos financeiros da Companhia, bem como a operacionalização e controle destas
posições.
(i)

os riscos para os quais se busca proteção

O principal risco de mercado para o qual a Companhia busca proteção é o de liquidez devido
principalmente à variação de receita (mercado) e aos impactos regulatórios, que podem resultar na
variação do preço de energia.
Ademais, a Companhia monitora o risco cambial decorrente do preço da energia comprada de
Itaipu, o qual é estabelecido em dólares americanos, sendo que as variações das taxas de câmbio
desse contrato são reconhecidas nas tarifas de distribuição por meio do mecanismo da CVA.
A Companhia também monitora potenciais necessidades de contratação de instrumentos para
proteção de risco de liquidez, taxa de juros e risco cambial referente a eventuais obrigações
atreladas à moeda estrangeira. No entanto, na data deste Formulário de Referência, nenhum
instrumento é utilizado diante da inexistência de risco efetivo.
(ii)

a estratégia de proteção patrimonial (hedge)

Uma vez identificados os riscos a serem mitigados, a Companhia poderá buscar os instrumentos
mais adequados para contratar o hedge. Os principais fatores que deverão direcionar a decisão do
instrumento a ser utilizado estão listados a seguir:
•

Situação de liquidez da Companhia;

•

Condição de crédito junto ao mercado financeiro; e

•

Cenário de mercado.
(iii)

os instrumentos utilizados para a proteção patrimonial (hedge)

Os instrumentos financeiros mais utilizados pelo mercado visando à proteção patrimonial são
SWAPs e Contratos a Termo para proteção (Hedge) contra o risco de taxa de juros e moeda
estrangeira em certas obrigações atreladas à moeda não funcional.
Definido o objeto do hedge e o instrumento a ser utilizado, a Companhia precifica tais operações
sempre seguindo as metodologias de mercado vigentes. No exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017, a Companhia não havia contratado instrumentos de hedge.
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(iv)

os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos são
contemplados no roteiro de avaliação dos riscos considerando os seguintes
pontos:

Os riscos estratégicos podem ser categorizados como riscos de mercado, de crédito, de
liquidez, operacionais, de reputação e imagem, regulatório, legal, ambiental e outros riscos
financeiros (contábil, atuarial e fiscal).

•

Além de sua categorização, suas naturezas, causas, responsáveis pelos riscos e gestores
dos riscos também são identificados.

•

Os riscos são classificados de acordo com o seu impacto e probabilidade, onde os
impactos podem ser mensurados de forma quantitativa e/ou qualitativa. Os impactos e
probabilidades possuem uma classificação que varia de muito baixo, baixo, médio, alto e muito
alto.

•

o
A régua de classificação quantitativa é baseada na situação da Companhia
considerando a geração de caixa líquido e capacidade de captação de novos recursos.

O impacto qualitativo também possui uma régua de classificação de muito baixo
até muito alto e considera os danos que o risco pode gerar a Companhia que influenciem a
performance da mesma ou que até mesmo geram danos extremos que inviabilizam as
atividades da Companhia.
o

o
A probabilidade também é classificada de muito baixa até muito alta considerando
a possibilidade de materialização do risco.

O mapa de riscos da Companhia é construído com a mensuração do impacto e
probabilidade. Métricas complementares de trajetória e velocidade do risco também são aplicadas
para entendimento de tendências e exceptivas de comportamento do risco no futuro.

•

O plano de ação para cada um dos riscos é dividido em ações preventivas e
contingenciais.

•

O plano de ação preventivo é composto pelas ações que objetivam influenciar a
probabilidade e/ou impactos atuais do risco, como também, em sua trajetória e velocidade.
Estão atrelados aos tratamentos de mitigação, eliminação, diminuição ou transferência do
risco.
o

o
O plano de ação contingencial se caracteriza pela ação de acompanhamento do
risco e está atrelado ao tratamento de aceitação do risco.

(iv.a) Risco de Crédito
Quanto à proteção à sua exposição ao risco de crédito presente em instrumentos financeiros, a
Companhia procura selecionar instituições financeiras pelos critérios de reputação no mercado
(instituições sólidas, seguras e de boa reputação) e pelo fato de poderem ou não prover um
tratamento diferenciado nas operações, seja em custos, qualidade de serviços, termos e inovação.
As operações também deverão atender aos requisitos de compliance e as instituições financeiras
deverão enquadrar-se em classificação de risco para operações referentes a aplicações financeiras
conforme tabela abaixo:
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Ratings em escala nacional e moeda local
Fitch Atlantic Rating

Moody’s Investor

Standard & Poor’s

AA-, AA, AA+, AAA

Aa3, Aa2, Aa1, Aaa

AA-, AA, AA+, AAA

Quaisquer instituições financeiras que apresentem, em uma das agências de risco, rating inferior
ao estabelecido (AA-) não poderão fazer parte da carteira de investimentos da Companhia. Caso o
rating soberano do Brasil sofra alteração, a tabela acima acompanhará automaticamente essa
variação.
Quanto aos valores de exposição máxima por instituições financeiras, vale o mais restritivo dos
seguintes critérios definidos pela Companhia:
•

Critério de Caixa: Aplicações de no máximo 20% (Patrimônio Líquido (PL) inferior a R$
6.000.000) até 25% (PL superior a R$ 6.000.000) do total da carteira por instituição
financeira;

•

Critério de Patrimônio Líquido (PL) da Companhia: Aplicações de no máximo 20% de seu
PL por instituição financeira; e

•

Critério de PL da Instituição Financeira recebedora de recursos: Cada instituição financeira
poderá receber recursos de no máximo 3% (PL inferior a R$ 6.000.000) até 5% (PL
superior a R$ 6.000.000) de seu PL; todas as instituições financeiras deverão apresentar
PL superior a R$500.000.

Vale o mais restritivo dos critérios (i), (ii) e (iii).
(iv.b) Risco de gerenciamento de capital e liquidez
Conforme indicado no item 4.2 deste Formulário de Referência, a Companhia controla sua
estrutura de capital de acordo com as condições macroeconômicas e setoriais, de forma a
possibilitar o pagamento de dividendos, maximizar o retorno de capital aos acionistas, bem como
captar novos empréstimos e emissões de valores mobiliários junto ao mercado financeiro e de
capitais, entre outros instrumentos que julgar necessário.
A Companhia também mantém um nível mínimo de caixa como forma de assegurar a
disponibilidade de recursos financeiros e realiza ações de controle como: (i) monitorar diariamente
os fluxos de caixa previstos e realizados; (ii) manter aplicações financeiras com vencimentos
diários ou que fazem frente aos desembolsos, de modo a promover máxima liquidez; e (iii)
estabelecer diretrizes para contratação de operações de hedge para mitigação dos riscos
financeiros da Companhia, bem como a operacionalização e controle destas posições.
Além disso, Companhia monitora constantemente sua liquidez e os seus níveis de alavancagem
financeira, além de buscar o alongamento do perfil de suas dívidas, de forma a mitigar o risco de
refinanciamento.
Como forma de monitoramento da situação financeira e do risco de gerenciamento de capital, a
Companhia avalia a variação de seus covenants financeiros em relação a seus contratos de dívida.
A Companhia acompanha os seguintes índices financeiros:
•

Capacidade de endividamento: mede o nível de endividamento líquido em relação ao
EBITDA Ajustado por despesa com fundo de pensão dos últimos 12 meses. Conforme
definido nos contratos, este índice não poderá ser superior a 3,5 vezes.
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•

(ii) Capacidade de pagamento de juros: mede o EBITDA Ajustado por despesa com fundo
de pensão sobre despesa financeira dos últimos 12 meses. Conforme definido nos
contratos, este índice não poderá ser inferior a 1,75 vezes.

Quanto ao caixa, a Companhia busca manter um caixa mínimo de R$ 500.000.000,00, valor
constantemente revisado, a fim de garantir a liquidez mesmo com possíveis oscilações em
detrimento do mercado, mudanças regulatórias ou possíveis gastos não recorrentes. Esse valor é
monitorado diariamente e nas projeções de longo prazo que respaldam as decisões de captação
de recursos.
O monitoramento do risco de liquidez e dos parâmetros acima mencionados é acompanhado pelo
Conselho de Administração da Companhia no âmbito das discussões acerca do seu Panorama de
Negócios.
(iv.c) Risco de taxa de juros e câmbio
Análise de sensibilidade ao risco de taxa de juros
Com a finalidade de verificar a sensibilidade dos indexadores nos investimentos e nas dívidas, aos
quais a Companhia estava exposta na data base de 31 de dezembro de 2017, foram definidos 5
cenários diferentes. Com base no relatório FOCUS de 29 de dezembro de 2017, foi extraída a
projeção dos indexadores CDI, SELIC e TJLP para um ano e assim definindo-os como o cenário
provável; a partir deste foram calculadas variações de 25% e 50%.
Para cada cenário foi calculada a receita e despesa financeira bruta, que representa o efeito
esperado no resultado e patrimônio líquido em cada cenário projetado, não levando em
consideração incidência de tributos e o fluxo de vencimentos de cada contrato programado para
um ano. A data base utilizada da carteira foi 31 de dezembro de 2017, projetando os índices para
um ano e verificando a sensibilidade dos mesmos em cada cenário (valores expressos em
milhares de reais, exceto percentuais):
Projeção receitas financeiras - 01 ano
Aplicações financeiras

Posição em

Cenário I

Cenário II

Cenário

Cenário III

Cenário IV

31.12.2017

(-50% )

(-25% )

Provável

(+25% )

(+50% )

CDI

3,41%

5,11%

6,81%

8,51%

10,22%

Equivalentes de caixa

125.872

4.292

6.432

8.572

10.712

Investimentos de curto prazo

291.994

9.957

14.921

19.885

24.849

29.842

417.866

14.249

21.353

28.457

35.561

42.706

Subtotal

12.864

Projeção despesas financeiras - 01 ano
Dívidas

Posição em

Cenário I

Cenário II

Cenário

Cenário III

Cenário IV

31.12.2017

(-50% )

(-25% )

Provável

(+25% )

(+50% )

CDI / SELIC
Debêntures
Empréstimos

3,41%

5,11%

6,81%

8,51%

10,22%

(2.598.245)

(136.483)

(183.984)

(231.572)

(279.239)

(327.271)

(734.978)

(44.534)

(57.348)

(70.163)

(82.978)

(95.867)

3,50%

5,25%

7,00%

8,75%

10,50%

(89.268)

(6.916)

(8.543)

(10.169)

(11.795)

(13.421)

TJLP
FINEM
FINEP 2

(75.135)

(6.518)

(7.899)

(9.279)

(10.660)

(12.040)

Subtotal

(3.497.626)

(194.451)

(257.774)

(321.183)

(384.672)

(448.599)

Total da exposição líquida

(3.079.760)

(180.202)

(236.421)

(292.726)

(349.111)

(405.893)

Conforme indicado acima, a Companhia acompanha e monitora a variação das taxas de juros e
câmbio. Sensibilidades são avaliadas pela Companhia no seu processo mensal de atualização de
suas projeções financeiras e qualquer variação relacionada a taxa de juros que impacte o caixa
mínimo da Companhia ou mesmo os covenants são monitorados.
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Conforme mencionado acima, variações das taxas de câmbio às quais a Companhia está sujeita
são originadas de um contrato regulado de compra de energia, de forma que tais exposições são
reconhecidas nas tarifas de distribuição por meio do mecanismo da CVA.
O acompanhamento desse risco é realizado constantemente por meio dos modelos financeiros e
são avaliados impactos na receita, nos gastos operacionais e financeiros. A Companhia também
reavalia seu cenário de projeção de indicadores financeiros mensalmente para capturar possíveis
mudanças de mercado e antecipar ações de mitigação, caso seja necessário. Uma das avaliações
que Companhia faz é quanto a necessidade de derivativo para proteção, considerando: (i) situação
de liquidez da Companhia, (ii) a condição de crédito da Companhia junto ao mercado financeiro, e
(iii) o cenário de mercado.
A avaliação do impacto de taxa de juros e da variação cambial faz parte do controle de liquidez e
do acompanhamento dos indicadores financeiros (covenants). Sensibilidades dos impactos da
variação da taxa de juros são apresentadas nas demonstrações financeiras da Companhia.
(v)

se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de
proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos.

A Companhia não opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial
(hedge).
(vi)

a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de
mercado

A Companhia possui uma área denominada Gerência de Gestão de Riscos Corporativos, a qual
também é responsável pela avaliação dos riscos de mercado, permitindo uma visão consolidada de
todos os riscos, ainda que eles sejam gerenciados nas áreas de origem em que há a exposição,
conforme exposto no item 5.1.b.iii deste Formulário de Referência. Em sua estrutura, a Companhia
conta com a Gerência de Análises Contábeis, Controles Internos e Gestão de Riscos que têm
como principais atribuições garantir o mapeamento de atividades de controle sobre práticas que
possam afetar as demonstrações financeiras, imagem e informações confidenciais da Companhia,
a capacidade de atingir seus objetivos estratégicos, bem como auxiliar na revisão de processos de
maneira a assegurar que as políticas, procedimentos e normas internas em geral estabeleçam um
ambiente de controles internos confiável e níveis adequados de aprovação para desembolsos e
contratações. Complementarmente, a Diretoria de Auditoria Interna atua em três segmentos:
operacional, financeiro e tecnologia da informação. O primeiro segmento avalia a conformidade dos
processos e procedimentos ligados à operação da Companhia, o segundo das demonstrações
financeiras e os controles associados, e o terceiro dos controles de segurança da informação,
todos em conformidade com as exigências da legislação brasileira, normas regulatórias do setor
elétrico e normas e procedimentos internos.
Os riscos empresariais mais significativos que possam vir a afetar financeiramente a Companhia,
bem como sua imagem e a capacidade da organização de alcançar os seus objetivos estratégicos
e do negócio são classificados, analisados e tratados por meio de ações estruturantes, tendo como
referência o Modelo COSO ERM (Comitê das Organizações Patrocinadoras, ERM - Enterprise Risk
Management).
A estrutura organizacional da área de Gestão de Riscos é apresentada no item 5.1 deste
Formulário de Referência.
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(c)
Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da
efetividade da política adotada.
Conforme citado acima, a Companhia executa o monitoramento da gestão dos riscos por meio da
implantação de controles internos, que mitigam os riscos que podem impactar nos resultados
financeiros da Companhia, bem como através de testes de efetividade destes controles. A área de
Controles Internos tem a função de assegurar a implantação e continuidade dos controles e os
testes de efetividade são efetuados pela área de auditoria interna.
A Companhia entende que a sua estrutura operacional e de controles internos é adequada para
verificação da efetividade da política de risco adotada.
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A Companhia implementou e mantém controles internos relacionados às suas demonstrações
contábeis e demais informações financeiras, pautando-se, para tanto, em regras contábeis emitidas
por órgãos e entidades nacionalmente reconhecidas, tais como os pronunciamentos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), previamente aprovados e referendados pela Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), bem como as normas contábeis emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC).
(a)as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles,
indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las
Em sua estrutura, a Companhia conta com a Gerência de Controles Internos que tem como
principal atribuição assessorar as áreas de negócios na revisão de processos e implementação de
controles para garantir exatidão das informações financeiras e o cumprimento das leis, normas,
regulamentos e procedimentos internos.
A Companhia conta também com uma Diretoria de Auditoria Interna, que atua em três segmentos:
operacional, financeiro e tecnologia da informação. O primeiro segmento avalia a conformidade dos
processos e procedimentos ligados à operação da Companhia, o segundo das demonstrações
contábeis e os controles associados, e o terceiro dos controles de segurança da informação, todos
em conformidade com as exigências da legislação brasileira, normas regulatórias do setor elétrico e
normas e procedimentos internos.
A Companhia realiza anualmente uma auto-avaliação de seu ambiente de controle com o objetivo de
validar a eficácia dos controles-chave implementados para garantir a exatidão das informações
contidas nas demonstrações financeiras da Companhia. Em caso de identificação de pontos de
melhoria, a Companhia elabora planos de ação, definindo prazos e responsabilidades para garantir
a mitigação de todos os riscos associados.
O plano anual de auditoria é elaborado em conformidade com o resultado da avaliação de riscos e
tem como principal objetivo prover avaliação independente sobre riscos, ambiente de controle e
deficiências significativas que possam impactar as demonstrações contábeis e processos da
Companhia. Eventuais deficiências ou não conformidades são remediadas por meio de planos de
ação estabelecidos pelos responsáveis dos processos, revisados pela área de Controles Internos
quando possuem impacto nas demonstrações financeiras, e sua implementação é devidamente
acompanhada pelas áreas de Controles Internos, quando aplicável, e Auditoria Interna. O plano anual
de auditoria é acompanhado pelo Comitê de Auditoria.
(b)as estruturas organizacionais envolvidas
Conforme descrito no item “a” acima, as estruturas organizacionais diretamente envolvidas no
processo de monitoramento da eficácia do ambiente de controle da Companhia são a Gerência de
Controles Internos e a Diretoria de Auditoria Interna.
(c)se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administraçãodo
emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento
O plano de auditoria é recomendado pelo Comitê de Auditoria e aprovado pelo Conselho de
Administração da Companhia. O resultado das respectivas auditorias e a evolução das
implementações ou regularizações dos planos de ação são apresentados periodicamente aos
Diretores, Vice-Presidentes e Conselheiros Fiscais.
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(d) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório
circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos
da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade
de auditoria independente
Os auditores externos, durante a execução de seus trabalhos de auditoria das demonstrações
financeiras, não identificaram deficiências de controle que pudessem ser consideradas
significativas e/ou com impactos relevantes nas demonstrações financeiras da Companhia referentes
ao último exercício social. A Companhia analisou todas as oportunidades de melhorias reportadas
pelos auditores independentes na carta de recomendação e definiu planos de ação para a
implementação das recomendações que julgou pertinentes. A implementação dos planos de ação
vem sendo acompanhada pela área de Controles Internos que posteriormente informa ao Comitê de
Auditoria e ao Conselho Fiscal o resultado dos mesmos. A carta de recomendação relacionada ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 dos Auditores Independentes não observou
pontos relevantes de controle.
(e)comentários dosdiretoressobreasdeficiênciasapontadas norelatório circunstanciado
preparado pelo auditor independente e sobre as medidascorretivas adotadas
A administração da Companhia concorda com a maior parte das recomendações da carta de
recomendação dos auditores independentes sobre os controles internos da Companhia
relacionados ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. As recomendações
apresentadas estão relacionadas ao processo de conciliação dos ativos elétricos imobilizados,
unitização de obras, avaliação a valor justo de propriedades para investimento, aprimoramento do
modelo de aplicação de IFRS 9 e aspectos fiscais.
De acordo com a avaliação da administração, nenhuma das melhorias reportadas pelos auditores
apresentam probabilidade ou magnitude com relação a distorções que possam surgir nas
demonstrações financeiras.
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  0HFDQLVPRV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV GH LQWHJULGDGH DGRWDGRV SDUD
SUHYHQLU GHWHFWDU H VDQDU GHVYLRV IUDXGHV LUUHJXODULGDGHV H DWRV LOtFLWRV
SUDWLFDGRVFRQWUDDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDQDFLRQDORXHVWUDQJHLUD
D
UHJUDV SROtWLFDV SURFHGLPHQWRV RX SUiWLFDV YROWDGDV SDUD D SUHYHQomR GHWHFomR H
UHPHGLDomRGHIUDXGHVHLOtFLWRVSUDWLFDGRVFRQWUDDDGPLQLVWUDomRS~EOLFD
$3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVGD&RPSDQKLDGHVFULWDQRLWHPDFLPDpYROWDGDGHQWUHRXWURV
REMHWLYRVjSURWHomRGHULVFRVGHUHSXWDomRHLPDJHP$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRVVXLUHJUDV
SROtWLFDV H SURFHGLPHQWRV SDUD SUHYHQLU H GHWHFWDU D RFRUUrQFLD GH LUUHJXODULGDGHV LQFOXLQGR
LUUHJXODULGDGHV H DWRV LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D DGPLQLVWUDomR S~EOLFD QDFLRQDO RX HVWUDQJHLUD
GHVFULWRVDEDL[R
L
SULQFLSDLV PHFDQLVPRV H SURFHGLPHQWRV GH LQWHJULGDGH DGRWDGRV H VXD
DGHTXDomRDRSHUILOHULVFRVLGHQWLILFDGRVSHORHPLVVRULQIRUPDQGRFRPTXHIUHTXrQFLDRV
ULVFRVVmRUHDYDOLDGRVHDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVHDVSUiWLFDVVmRDGDSWDGDV
2VSULQFLSDLVPHFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVGHLQWHJULGDGHDGRWDGRVSHOD&RPSDQKLDVmR
x

*XLDGH9DORUHVĠXPDIHUUDPHQWDIXQGDPHQWDOSDUDJDUDQWLUTXHD&RPSDQKLDFRQWLQXH
DJLQGRFRPRVPDLVDOWRVSDGU}HVpWLFRVHPWRGDVDVDWLYLGDGHV HRVQHJyFLRVILUPDGRV
2V FRODERUDGRUHV VmR LQFHQWLYDGRV D OrOR FXLGDGRVDPHQWH SDUD JDUDQWLU TXH RV
FRPSURPLVVRVGD&RPSDQKLDVHMDPFRPSUHHQGLGRV1DFHOHEUDomRGRFRQWUDWRGHWUDEDOKR
HQWUH R FRODERUDGRU H D &RPSDQKLD RV FRODERUDGRUHV GHYHP DVVLQDU XP WHUPR GH
UHFHELPHQWRHGHFRQKHFLPHQWRGR*XLDGH9DORUHV2*XLDGH9DORUHVDSOLFDVHDWRGRV
RVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDEHPFRPRDRVWUDEDOKDGRUHVWHPSRUiULRVHPSUHLWHLUDVH
GHPDLVWHUFHLURVFRQWUDWDGRVFRPRFRQVXOWRUHVDJHQWHVUHSUHVHQWDQWHVHRXWUDVSHVVRDV
TXHDWXDPGHDOJXPDIRUPDQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDJDUDQWLQGRTXHDVVXDVDo}HV
VLJDPRVSDGU}HVGHLQWHJULGDGHGD&RPSDQKLD2GRFXPHQWRDERUGDWHPDVFRPRFRQIOLWR
GH LQWHUHVVHV ODYDJHP GH GLQKHLUR OLYUH FRQFRUUrQFLD DWLYLGDGHV SROtWLFDV H SUHVHQWHV H
HQWUHWHQLPHQWR 2 *XLD GH 9DORUHV IRL DSURYDGD SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H VXD
YHUVmRPDLVDWXDOHVWiHPYLJRUGHVGHGHRXWXEURGH

x

3ROtWLFD$QWLFRUUXSomR SURtEHTXDOTXHUDWRGHFRUUXSomRUHODFLRQDGDDTXDOTXHUSHVVRD
RXRUJDQL]DomRDVVRFLDGDjVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD(VVDSROtWLFDDSOLFDVHDWRGRVRV
FRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDEHPFRPRDRVWUDEDOKDGRUHVWHPSRUiULRVHGHPDLVWHUFHLURV
FRQWUDWDGRV FRPR FRQVXOWRUHV DJHQWHV UHSUHVHQWDQWHV H RXWUDV SHVVRDV TXH DWXDP GH
DOJXPD IRUPD QRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD JDUDQWLQGR TXH DV VXDV Do}HV VLJDP RV
SDGU}HV GH LQWHJULGDGH GD &RPSDQKLD $ YHUVmR DWXDO GD 3ROtWLFD $QWLFRUUXSomR IRL
DSURYDGDHPGHMDQHLURGHSHOD'LUHWRULDGH&RPSOLDQFH

x

3ROtWLFD GH &RQIOLWR GH ,QWHUHVVHV RULHQWD HP FRPR LGHQWLILFDU H SURFHGHU HP VLWXDo}HV
GHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHV(VVDSROtWLFDDSOLFDVHDWRGRVRVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLD
EHP FRPR DRV WUDEDOKDGRUHV WHPSRUiULRV H GHPDLV WHUFHLURV FRQWUDWDGRV FRPR
FRQVXOWRUHV DJHQWHV UHSUHVHQWDQWHV H RXWUDV SHVVRDV TXH DWXDP GH DOJXPD IRUPD QRV
QHJyFLRVGD&RPSDQKLDJDUDQWLQGRTXHDVVXDVDo}HVVLJDPRVSDGU}HVGHLQWHJULGDGHGD
&RPSDQKLD $ YHUVmR DWXDO GD 3ROtWLFD GH &RQIOLWR GH ,QWHUHVVHV IRL DSURYDGD HP  GH
MDQHLURGHSHOD'LUHWRULDGH&RPSOLDQFH
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x

3ROtWLFD GH 3UHVHQWHV H (QWUHWHQLPHQWR GHILQH SDGU}HV H OLPLWDo}HV VREUH D RIHUWD H D
DFHLWDomRGHSUHVHQWHVHHQWUHWHQLPHQWR(VVDSROtWLFDDSOLFDVHDWRGRVRVFRODERUDGRUHV
GD &RPSDQKLD EHP FRPR DRV WUDEDOKDGRUHV WHPSRUiULRV H GHPDLV WHUFHLURVFRQWUDWDGRV
FRPRFRQVXOWRUHVDJHQWHVUHSUHVHQWDQWHVHRXWUDVSHVVRDVTXHDWXDPGHDOJXPDIRUPD
QRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD JDUDQWLQGR TXH DV VXDV Do}HV VLJDP RV SDGU}HV GH
LQWHJULGDGHGD&RPSDQKLD$YHUVmRDWXDOGD3ROtWLFDGH&RQIOLWRGH,QWHUHVVHVIRLDSURYDGD
HPGHMDQHLURGHSHOD'LUHWRULDGH&RPSOLDQFH

x

3ROtWLFDGH9HGDomRDR6HJXQGR(PSUHJRRX$WLYLGDGH([WHUQDGHILQHSDUkPHWURVGH
DSOLFDomR RX QmR GD YHGDomR DRV FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD GH DWXDUHP HP XP
VHJXQGR HPSUHJR RX HP DWLYLGDGHV H[WHUQDV (VVD SROtWLFD DSOLFDVH D WRGRV RV
FRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDEHPFRPRDRVWUDEDOKDGRUHVWHPSRUiULRVHGHPDLVWHUFHLURV
FRQWUDWDGRV FRPR FRQVXOWRUHV DJHQWHV UHSUHVHQWDQWHV H RXWUDV SHVVRDV TXH DWXDP GH
DOJXPD IRUPD QRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD JDUDQWLQGR TXH DV VXDV Do}HV VLJDP RV
SDGU}HVGHLQWHJULGDGHGD&RPSDQKLD$YHUVmRDWXDOGD3ROtWLFDGH9HGDomRDR6HJXQGR
(PSUHJR RX $WLYLGDGH ([WHUQD IRL DSURYDGD HP  GH MDQHLUR GH  SHOD 'LUHWRULD GH
&RPSOLDQFH

x

3ROtWLFD GH &RQWULEXLo}HV H 'RDo}HV GH 4XDOTXHU 1DWXUH]D RULHQWD QD UHDOL]DomR GH
FRQWULEXLo}HV H GRDo}HV GH TXDOTXHU QDWXUH]D HP QRPH GD &RPSDQKLD (VVD SROtWLFD
DSOLFDVH D WRGRV RV FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD EHP FRPR DRV WUDEDOKDGRUHV
WHPSRUiULRV H GHPDLV WHUFHLURV FRQWUDWDGRV FRPR FRQVXOWRUHV DJHQWHV UHSUHVHQWDQWHV H
RXWUDVSHVVRDVTXHDWXDPGHDOJXPDIRUPDQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDJDUDQWLQGRTXH
DVVXDVDo}HVVLJDPRVSDGU}HVGHLQWHJULGDGHGD&RPSDQKLD$YHUVmRDWXDOGD3ROtWLFD
GH&RQWULEXLo}HVH'RDo}HVGH4XDOTXHU1DWXUH]DIRLDSURYDGDHPGHMDQHLURGH
SHOD'LUHWRULDGH&RPSOLDQFH

x

,QVWUXomR GH 7UDEDOKR ± 3URFHVVR GH $SURYDomR GH &RPSOLDQFH &RQWUDWXDO 2
3URFHVVR GH Compliance &RQWUDWXDO YLVD DYDOLDU R ULVFR WUD]LGR SHOD WUDQVDomR D VHU
DQDOLVDGD GHILQLU RV SURFHGLPHQWRV GH GLOLJrQFLD SUpYLD DSOLFiYHLV LQFOXLU D OLQJXDJHP GH
Compliance DGHTXDGD DR FRQWUDWR HP TXHVWmR H REWHU D DSURYDomR GD *HUrQFLD GH
Compliance&RQWUDWXDODQWHVGDFRQWUDWDomRGRSDUFHLURGHQHJyFLRV&DEHDRFRODERUDGRU
RX HTXLSH GD &RPSDQKLD TXH HVWHMD FRQWUDWDQGR R SDUFHLUR GH QHJyFLRV FRQVXOWDU HVWD
LQVWUXomR GH WUDEDOKR H YDOLGDU D QHFHVVLGDGH RX QmR GH VXEPHWHU D FRQWUDWDomR DR
3URFHVVRGHCompliance&RQWUDWXDO(VWHGRFXPHQWRVHDSOLFDDWRGRVRVFRODERUDGRUHVGD
&RPSDQKLD DQWHV GH UHDOL]DUHP WUDQVDo}HV FRP SDUFHLURV GH QHJyFLRV 7DO LQVWUXomR GH
WUDEDOKRHVWiYLJHQWHGHVGHGHMXOKRGH

x

$o}HV GH &RPXQLFDomR $R ORQJR GR DQR VmR UHDOL]DGDV Do}HV GH FRPXQLFDomR HP
SDUFHULD FRP D iUHD GH &RPXQLFDomR ,QWHUQD GD &RPSDQKLD (VVDV Do}HV LQFOXHP
PHQVDJHQVVREUHRVWHPDVGH&RPSOLDQFHDWUDYpVGRVPHLRVGHFRPXQLFDomRGLVSRQtYHLV
FRPRHPDLOVPXUDLVH79(QWUHHVVDVDo}HVKiR³0RPHQWR/LJDGRFRPR3UHVLGHQWH´
QR TXDO R SUHVLGHQWH GD &RPSDQKLD UHDOL]D HQFRQWURV FRP RV FRODERUDGRUHV QDV EDVHV
RSHUDFLRQDLVSDUDGLVFXWLUWHPDVHVWUDWpJLFRVGDHPSUHVDLQFOXLQGRWHPDVGHeWLFD

x

&RQGXomRGH7UHLQDPHQWRV$*HUrQFLDGHComplianceUHDOL]DWUHLQDPHQWRVSUHVHQFLDLV
H RQOLQH SDUD UHIRUoDU RV WHPDV UHODFLRQDGRV j JHVWmR GH Compliance H IRUWDOHFHU RV
SDGU}HVpWLFRVGD&RPSDQKLD2VWUHLQDPHQWRVDEUDQJHPFRODERUDGRUHVGHWRGDVDViUHDV
HQtYHLVKLHUiUTXLFRVLQFOXLQGRPHPEURVGDDOWDDGPLQLVWUDomR
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ůĠŵĚŽƐƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽƐĂĐŝŵĂ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƚĂŵďĠŵƌĞĂůŝǌĂĂŶƵĂůŵĞŶƚĞŽ͞ŝĂDƵŶĚŝĂůĚĂƚŝĐĂ͟
ʹ ĞǀĞŶƚŽ ǀŽůƚĂĚŽ ƉĂƌĂ Ă ůŝĚĞƌĂŶĕĂ ƋƵĞ ƉƌŽŵŽǀĞ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ Ğ ĚŝƐĐƵƐƐƁĞƐ ƐŽďƌĞ ŽƐ sĂůŽƌĞƐ ĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͖ Ğ ŽƐ ͞DƵůƚŝƉůŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƚŝĐĂ͕͟ ĂĕĆŽ ƋƵĞ ŽĐŽƌƌĞ ƐĞŵĞƐƚƌĂůŵĞŶƚĞ Ğŵ ƋƵĞ ŽƐ ůşĚĞƌĞƐ
ĚŝƐĐƵƚĞŵĐŽŵƐĞƵƐƐƵďŽƌĚŝŶĂĚŽƐƐŽďƌĞĚŝůĞŵĂƐĠƚŝĐŽƐ͘
LL 
D HVWUXWXUD RUJDQL]DFLRQDO HQYROYLGD QR PRQLWRUDPHQWR GR IXQFLRQDPHQWR H
GD HILFLrQFLD GRV PHFDQLVPRV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV GH LQWHJULGDGH LQGLFDQGR VXDV
DWULEXLo}HVVHVXDFULDomRIRLIRUPDOPHQWHDSURYDGDyUJmRVGRHPLVVRUDTXHVHUHSRUWDP
HRVPHFDQLVPRVGHJDUDQWLDGDLQGHSHQGrQFLDGHVHXVGLULJHQWHVVHH[LVWHQWHV

ŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽŶŽŝƚĞŵϱ͘ϭĂĐŝŵĂ͕ĞǆŝƐƚĞƵŵĂĄƌĞĂĚĞƚŝĐĂĞŽŵƉůŝĂŶĐĞƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůŽ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ ĚŽƐ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ Ğ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ŝŶƚĞƌŶŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĞ͘
ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƉŽƐƐƵŝ ƵŵĂ ĄƌĞĂ ĚĞ ƵĚŝƚŽƌŝĂ /ŶƚĞƌŶĂ ƋƵĞ ĂƚƵĂ ĐŽŵŽ ĄƌĞĂ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ĂǀĂůŝĂƌ Ă ĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ ĚŽƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ Ğ Ž ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ƉŽůşƚŝĐĂƐ͕ ŶŽƌŵĂƐ Ğ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐŝŶƚĞƌŶŽƐ͘
KWƌŽŐƌĂŵĂĚĞŽŵƉůŝĂŶĐĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĨŽŝŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽĞŵϮϬϬϱ͕ĞĠŐĞƌĞŶĐŝĂĚŽƉĞůĂĄƌĞĂĚĞ
ƚŝĐĂ ĐŽŵ ƌĞƉŽƌƚĞ ă ŝƌĞƚŽƌŝĂ ĚĞ ŽŶƚƌĂƚŽƐ͕ ^ŽĐŝĞƚĄƌŝŽ Ğ ŽŵƉůŝĂŶĐĞ͕ ĚĂ sŝĐĞͲWƌĞƐŝĚġŶĐŝĂ ĚĞ
ƐƐƵŶƚŽƐ >ĞŐĂŝƐ͕ ƵĚŝƚŽƌŝĂ Ğ ŽŵƉůŝĂŶĐĞ͕ ƋƵĞ͕ ƉŽƌ ƐƵĂ ǀĞǌ͕ ƌĞƉŽƌƚĂͲƐĞ ĂŽ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͘

LLL 

FyGLJRGHpWLFDRXGHFRQGXWD

 ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĂĚŽƚĂ Ƶŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ǀĂůŽƌĞƐ ƋƵĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŵ Ƶŵ ƉĂƌąŵĞƚƌŽ ĐŽŵƵŵ ƉĂƌĂ ĂƐ
ĚĞĐŝƐƁĞƐ ĚĞ ŶĞŐſĐŝŽƐ͕ ĂĕƁĞƐ Ğ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐ ĚŽƐ ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ Ğŵ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ĐŽƚŝĚŝĂŶĂƐ͘ƐƐĞƐǀĂůŽƌĞƐŐƵŝĂŵƚŽĚĂƐĂĕƁĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĨŽƌŶĞĐĞŶĚŽƵŵŵŽĚĞůŽĚĞĐŽŵŽƚŽĚŽƐ
ĚĞǀĞŵ ŝŶƚĞƌĂŐŝƌ ĐŽŵ ŽƵƚƌĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ƌĞĂůŝǌĂƌ ŶĞŐſĐŝŽƐ ĐŽŵ ŽƐ ƉĂƌĐĞŝƌŽƐ Ğ
ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ͕ĞƐĞƌǀŝƌĂŽƐĐůŝĞŶƚĞƐĞăƐŵƵŝƚĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĞŵƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƉĞƌĂ͘
ĞŶƚƌĞ ĂƐ ŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐ ŶŽ 'ƵŝĂ ĚĞ sĂůŽƌĞƐ ƚĞŵŽƐ Ă ŽďĞĚŝġŶĐŝĂ ă ůĞŝ Ğ Ă ƚŽůĞƌąŶĐŝĂ
ǌĞƌŽ ƉĂƌĂ ĂƚŽƐ ĚĞ ƐƵďŽƌŶŽ͕ ĐŽŵŝƐƐƁĞƐ ŝůşĐŝƚĂƐ ŽƵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŽƵƚƌŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ŝŶĂĚĞƋƵĂĚŽ͘ ĞƐƐĂ
ĨŽƌŵĂ͕ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƐĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞ Ă ŽďƐĞƌǀĂƌ ĂƐ ůĞŝƐ Ğ ŶŽƌŵĂƐ ŶĂĐŝŽŶĂŝƐ Ğ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐ
ĂŶƚŝĐŽƌƌƵƉĕĆŽ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ Ă >Ğŝ ϭϮ͘ϴϰϲ͕ ĚĞ ϭǑ ĚĞ ĂŐŽƐƚŽ ĚĞ ϮϬϭϯ Ğ hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ &ŽƌĞŝŐŶ ŽƌƌƵƉƚ
WƌĂĐƚŝĐĞƐ Đƚ ʹ &W͕ ůĞŝ ĐŽŶƚƌĂ ƉƌĄƚŝĐĂƐ ĐŽƌƌƵƉƚĂƐ ŶŽ ĞǆƚĞƌŝŽƌ͘ K 'ƵŝĂ ĚĞ sĂůŽƌĞƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ
ĞƐƚĂďĞůĞĐĞĨŽƌŵĂůĞĐůĂƌĂŵĞŶƚĞƋƵĞŶŝŶŐƵĠŵĚĞǀĞŽĨĞƌĞĐĞƌŽƵƌĞĐĞďĞƌĚŝŶŚĞŝƌŽŽƵƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌĂ
ĐŽŝƐĂĚĞǀĂůŽƌ͕ĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ĂŶĞŶŚƵŵĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞŐŽǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂůŽƵƚĞƌĐĞŝƌŽĐŽŵĂ
ĨŝŶĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂƌ ĚĞĐŝƐƁĞƐ͕ ŽďƚĞƌ ŽƵ ŵĂŶƚĞƌ ŶĞŐſĐŝŽƐ͕ ŽƵ ĂƐƐĞŐƵƌĂƌ ƋƵĂůƋƵĞƌ ǀĂŶƚĂŐĞŵ
ŝŶĚĞǀŝĚĂƉĂƌĂƐŝ͕ƉĂƌĂĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƵƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͘
K'ƵŝĂĚĞsĂůŽƌĞƐĠƵŵĂĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƉĂƌĂŐĂƌĂŶƚŝƌƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƚŝŶƵĞĂĂŐŝƌ
ĐŽŵŽƐŵĂŝƐĂůƚŽƐƉĂĚƌƁĞƐĠƚŝĐŽƐĞŵƚŽĚĂƐĂƐŶŽƐƐĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͘ĂĚĂĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĠ
ƉĞƐƐŽĂůŵĞŶƚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉŽƌ ĂĚĞƌŝƌ ĂŽ 'ƵŝĂ ĚĞ sĂůŽƌĞƐ͘  ŽŵƉĂŶŚŝĂ ǀŝƐĂ ƉƌĞƐĞƌǀĂƌ ŽƐ ƐĞƵƐ
ƉĂĚƌƁĞƐĠƚŝĐŽƐŶĂĐŽŶĚƵĕĆŽĚĞƐĞƵƐŶĞŐſĐŝŽƐ͘
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L
VH HOH VH DSOLFD D WRGRV RV GLUHWRUHV FRQVHOKHLURV ILVFDLV FRQVHOKHLURV GH
DGPLQLVWUDomR H HPSUHJDGRV H VH DEUDQJH WDPEpP WHUFHLURV WDLV FRPR IRUQHFHGRUHV
SUHVWDGRUHVGHVHUYLoRDJHQWHVLQWHUPHGLiULRVHDVVRFLDGRV

K'ƵŝĂĚĞsĂůŽƌĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐĞĂƉůŝĐĂĂƚŽĚŽƐŽƐĚŝƌĞƚŽƌĞƐ͕ĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐĨŝƐĐĂŝƐ͕ŵĞŵďƌŽƐĚŽ
ĐŽŶƐĞůŚŽĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂďƵƐĐĂĨĂǌĞƌŶĞŐſĐŝŽƐĐŽŵĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ͕
ĂŐĞŶƚĞƐ͕ĐŽŶƐƵůƚŽƌĞƐĞƉĂƌĐĞŝƌŽƐƋƵĞƐŝŐĂŵŽƐŵĂŝƐĞůĞǀĂĚŽƐƉĂĚƌƁĞƐĚĞĐŽŶĚƵƚĂĞŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĞŶŽƐ
ŶĞŐſĐŝŽƐ͘ dŽĚŽƐ ŽƐ ĂĐŽƌĚŽƐ ĐĞůĞďƌĂĚŽƐ ƉĞůĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĐŽŵ ƚĂŝƐ ƉĂƌƚĞƐ ĚĞǀĞŵ ĞƐƚĂƌ Ğŵ
ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĚŽ'ƵŝĂĚĞsĂůŽƌĞƐĞĂƐƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕƁĞƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͘

LL  VH H FRP TXH IUHTXrQFLD RV GLUHWRUHV FRQVHOKHLURV ILVFDLV FRQVHOKHLURV GH
DGPLQLVWUDomRHHPSUHJDGRVVmRWUHLQDGRVHPUHODomRDRFyGLJRGHpWLFDRXGHFRQGXWDH
jVGHPDLVQRUPDVUHODFLRQDGDVDRWHPD

KƐ ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ ƐĆŽ ŝŶĨŽƌŵĂĚŽƐ ĐŽŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽ 'ƵŝĂ ĚĞ sĂůŽƌĞƐ Ğ ăƐ ĚĞŵĂŝƐ ŶŽƌŵĂƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĂŽ ƚĞŵĂ ŶŽ ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĂ ĂĚŵŝƐƐĆŽ ŶĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ ůĠŵ ĚŝƐƐŽ͕ ƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽƐ Ğ
ĚŝƐĐƵƐƐƁĞƐĚĞƚĞŵĂƐĠƚŝĐŽƐǀŝƐĂǀŝƐŽ'ƵŝĂĚĞsĂůŽƌĞƐƐĆŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͘
&RPRPHQFLRQDGRDFLPDHPSRUH[HPSORIRUDPUHDOL]DGDVVHVV}HVGHWUHLQDPHQWRVVREUH
WHPDV FRPR L  YDORUHV GD &RPSDQKLD H FRPR UHSRUWDU HYHQWXDLV YLRODo}HV DR QRVVR *XLD GH
9DORUHV LL  $QWLFRUUXSomR LLL  &RQIOLWR GH LQWHUHVVHV H LY  UHFHELPHQWR GH SUHVHQWHV H
HQWUHWHQLPHQWR ³'LJDQmRjFDL[LQKD´ 
'D PHVPD IRUPD RV YDORUHV GD FRPSDQKLD VmR UHIRUoDGRV SRU PHLR GH HYHQWRV FRPR R
³0XOWLSOLFDGRUHVGHeWLFD´ QDTXDORFRODERUDGRUpLQFHQWLYDGRDGLVFXWLUGLOHPDVpWLFRVTXHSRGHP
RFRUUHUQRVHXGLDDGLD HR³'LD0XQGLDOGDeWLFD´ RTXDOGHVWDFDRWHPDGXUDQWHXPGLDFRP
SDOHVWUDVHDo}HVSDUDRVFRODERUDGRUHV 7DPEpPD*HUrQFLDGH&RPSOLDQFHDWXDSRUPHLRGH
FRPXQLFDGRVHPSDUFHULDFRPDiUHDGHFRPXQLFDomRGDFRPSDQKLD
2V IXQFLRQiULRV H FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD VmR WUHLQDGRV HP UHODomR DR *XLD GH 9DORUHV H
GHPDLVQRUPDVUHODFLRQDGDVQRPRPHQWRGDFRQWUDWDomRGXUDQWHRSURFHVVRGHLQWHJUDomR$OpP
GLVVRDQXDOPHQWHD&RPSDQKLDSURPRYHFDPSDQKDVSDUDUHIRUoDUWHPDVGHCompliance

LLL  DVVDQo}HVDSOLFiYHLVQDKLSyWHVHGHYLRODomRDRFyGLJRRXDRXWUDVQRUPDV
UHODWLYDVDRDVVXQWRLGHQWLILFDQGRRGRFXPHQWRRQGHHVVDVVDQo}HVHVWmRSUHYLVWDV
7RGDV DV DOHJDo}HV UHFHELGDV DWUDYpV GR Helpline VmR DSXUDGDV H FDVR VHMD LGHQWLILFDGR R
GHVFXPSULPHQWR GH DOJXP YDORU HRX SROtWLFD GD &RPSDQKLD D *HUrQFLD GH eWLFD H &RPSOLDQFH
YHULILFDUiDVPHGLGDVTXHGHYHUmRVHUDSOLFDGDVHPFRQMXQWRFRPRV'HSDUWDPHQWRV-XUtGLFRGH
5HFXUVRV+XPDQRVHFRPRJHVWRUGDiUHDGRFRODERUDGRU D HQYROYLGR D 

ƉĞƐĂƌ ĚĞ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ŶĆŽ ƉŽƐƐƵŝƌ Ƶŵ ĐſĚŝŐŽ ƉƌĞǀĞŶĚŽ ƐĂŶĕƁĞƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ĐĂƐŽ͕ ĂƐ
ƉŽůşƚŝĐĂƐ ĚĞ ŽŵƉůŝĂŶĐĞ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞŵ ƋƵĞ ĂƐ ĂĕƁĞƐ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐ ƉŽĚĞŵ ŝŶĐůƵŝƌ ĂƚĠ Ă ĞǆƚŝŶĕĆŽ ĚŽ
ĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽĚŽĞŵƉƌĞŐĂĚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽƌũƵƐƚĂĐĂƵƐĂ͘ĚĞĐŝƐĆŽƉĞůĂĂĕĆŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ
ĂƉůŝĐĄǀĞůĚĞƉĞŶĚĞƌĄĚĂŐƌĂǀŝĚĂĚĞĚĂŝŶĨƌĂĕĆŽĞĚĞǀĞƌĄƐĞƌĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĂĚĞĨŽƌŵĂĐŽůĞŐŝĂĚĂ;ůşĚĞƌĞƐ
ĚĂĄƌĞĂĚŽŝŶĨƌĂƚŽƌ͕ĐŽŵŽƐƵƉŽƌƚĞĚĞZĞĐƵƌƐŽƐ,ƵŵĂŶŽƐ͕:ƵƌşĚŝĐŽĞƚŝĐĂĞŽŵƉůŝĂŶĐĞͿ͘
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LY  yUJmRTXHDSURYRXRFyGLJRGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHR
FyGLJR GH FRQGXWD ORFDLV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV RQGH R GRFXPHQWR SRGH VHU
FRQVXOWDGR

K 'ƵŝĂ ĚĞ sĂůŽƌĞƐ ĨŽŝ ĂƉƌŽǀĂĚŽ ƉĞůŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ğŵ ϯϬ ĚĞ ũƵŶŚŽ ĚĞ ϮϬϬϳ Ğ ƐƵĂ
ǀĞƌƐĆŽŵĂŝƐĂƚƵĂůĞƐƚĄĞŵǀŝŐŽƌĚĞƐĚĞϮϲĚĞŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϭϳ͘K'ƵŝĂĚĞsĂůŽƌĞƐĞƐƚĄĚŝƐƉŽŶşǀĞů
ŶĂ ƉĄŐŝŶĂ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĚĞ ZĞůĂĕƁĞƐ ĐŽŵ /ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ ;ŚƚƚƉ͗ͬͬƌŝ͘ĞůĞƚƌŽƉĂƵůŽ͘ĐŽŵ͘ďƌͬͿ Ğ ŶŽ
ǁĞďƐŝƚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞůĞƚƌŽƉĂƵůŽ͘ĐŽŵ͘ďƌͬͿ͕ĂůĠŵĚĂŝŶƚƌĂŶĞƚ͘

E

FDQDOGHFRPXQLFDomR

&RQIRUPHPHQFLRQDGRQRLWHPDFLPDD&RPSDQKLDSRVVXLXPFDQDOGHFRPXQLFDomRFKDPDGR
HelplineTXHpFRQILGHQFLDOHVWiGLVSRQtYHOKSRUGLDGLDVSRUVHPDQDHPOtQJXDORFDOHSRGH
VHUXWLOL]DGRSRUTXDOTXHUSHVVRDFRODERUDGRURXWHUFHLURSDUDVDQDUG~YLGDVID]HUVXJHVW}HVRX
GHQXQFLDUGHERDIpDWRVTXHYmRFRQWUDRVGLUHFLRQDPHQWRVGR*XLDGH9DORUHVRXGDVGHPDLV
GLUHWUL]HVGDHPSUHVD
$OpPGLVVRRHelplineSRGHVHUDFHVVDGRSHORQ~PHURGHWHOHIRQHHSRUwebsite
(ZZZDHVKHOSOLQHFRP)$UHFHSomRGDVPDQLIHVWDo}HVpIHLWDSRUXPDHPSUHVDWHUFHLUL]DGDRTXH
JDUDQWH WRWDO LVHQomR QR DFROKLPHQWR GH WRGD H TXDOTXHU PDQLIHVWDomR 7RGDV DV PDQLIHVWDo}HV
VmRDYHULJXDGDVHXPDUHVSRVWDpGDGDDRUHODWRUEHPFRPRDVDo}HVDSURSULDGDVVmRWRPDGDV
SHOD&RPSDQKLDFRPEDVHQDVFRQFOXV}HVGDVLQYHVWLJDo}HV
'HSHQGHQGR GR WHPD DERUGDGR QD GHQ~QFLD D HTXLSH GH ,QYHVWLJDomR SRGHUi EXVFDU R VXSRUWH
FRPRXWUDViUHDVGD&RPSDQKLDFRPR5HFXUVRV+XPDQRV-XUtGLFR6HJXUDQoDH0HLR$PELHQWH
6HJXUDQoD3DWULPRQLDOHRX$XGLWRULD,QWHUQDFRPDILQDOLGDGHGHREWHUPDLVRULHQWDo}HVVREUHXP
WHPD HRX DSRLR SDUD UHDOL]DU XPD PHGLGD GH UHFRPHQGDomR $LQGD &RQIRUPH R UHVXOWDGR GD
LQYHVWLJDomRD*HUrQFLDGHComplianceUHFRPHQGDUiDVDo}HVDVHUHPWRPDGDVWDPEpPSDUDR
JHVWRUGDiUHDSURFHVVRHQYROYLGRRTXDOVHUiUHVSRQViYHOSRULPSODQWDUWDLVDo}HVHPUHVSRVWD
DRVULVFRVHYXOQHUDELOLGDGHVLGHQWLILFDGDV

dŽĚĂƐ ĂƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕƁĞƐ ƐĆŽ ĂǀĞƌŝŐƵĂĚĂƐ Ğ ƵŵĂ ƌĞƐƉŽƐƚĂ Ġ ĚĂĚĂ ĂŽ ƌĞůĂƚŽƌ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĂƐ ĂĕƁĞƐ
ĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂƐƐĆŽƚŽŵĂĚĂƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŵďĂƐĞŶĂƐĐŽŶĐůƵƐƁĞƐĚĂƐŝŶǀĞƐƚŝŐĂĕƁĞƐ͘
^Ğ Ž ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ƵŵĂ ĞǀĞŶƚƵĂů ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĕĆŽ ƉƵĚĞƌ ŝŵƉĂĐƚĂƌ ŵĂƚĞƌŝĂůŵĞŶƚĞ ĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĂĂůƚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĠƉƌŽŶƚĂŵĞŶƚĞŶŽƚŝĨŝĐĂĚĂƉĂƌĂƋƵĞ
ƉŽƐƐĂƚŽŵĂƌĂƐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌƉůĂŶŽƐĚĞƌĞŵĞĚŝĂĕĆŽ͘
(PD&RPSDQKLDUHFHEHXUHJLVWURVSRUPHLRGRFDQDOVHQGRTXHVWLRQDPHQWRVH
DOHJDo}HV $ *HUrQFLD GH eWLFD H &RPSOLDQFH SRVVXL XPD IHUUDPHQWD SDUD JHUHQFLDU DV
LQIRUPDo}HVUHFHELGDVDWUDYpVGRTXDOLGHQWLILFDRVDVVXQWRVDPDWHULDOLGDGHHFRPSOH[LGDGHGDV
DOHJDo}HV

L

VHRFDQDOGHGHQ~QFLDVpLQWHUQRRXVHHVWiDFDUJRGHWHUFHLURV

$UHFHSomRGDVPDQLIHVWDo}HVpIHLWDSRUXPDHPSUHVDWHUFHLUL]DGDSDUDJDUDQWLUWRWDOLVHQomRQR
DFROKLPHQWRGHWRGDHTXDOTXHUPDQLIHVWDomR
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LL  VH R FDQDO HVWi DEHUWR SDUD R UHFHELPHQWR GH GHQ~QFLDV GH WHUFHLURV RX VH
UHFHEHGHQ~QFLDVVRPHQWHGHHPSUHJDGRV
2Helpline HVWiDEHUWRSDUDRUHFHELPHQWRGHGHQ~QFLDVGHTXDLVTXHUSHVVRDVLQFOXLQGRWHUFHLURV

LLL 

VHKiPHFDQLVPRVGHDQRQLPDWRHGHSURWHomRDGHQXQFLDQWHVGHERDIp

2FRQWDWRFRPRHelplineSRGHVHUIHLWRGHIRUPDDQ{QLPD
$OpPGLVVRD&RPSDQKLDWHPRFRPSURPLVVRGHPDQWHUXPDPELHQWHGHWUDEDOKRHPTXHWRGRVVH
VLQWDPjYRQWDGHSDUDHVFODUHFHUG~YLGDVH[SUHVVDUSUHRFXSDo}HVHID]HUVXJHVW}HVDSURSULDGDV
TXDQWR jV SUiWLFDV GH QHJyFLR 3RU HVVH PRWLYR D &RPSDQKLD QmR WROHUD QHQKXPD UHWDOLDomR
FRQWUD TXHP IL]HU DOJXP TXHVWLRQDPHQWR RX GHPRQVWUDU DOJXPD SUHRFXSDomR RX GH ERDIp
GHQXQFLDUXPFRPSRUWDPHQWRSRVVLYHOPHQWHLQDGHTXDGR

LY 

yUJmRGRHPLVVRUUHVSRQViYHOSHODDSXUDomRGHGHQ~QFLDV

ĄƌĞĂĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŐĂĕĆŽ͕ǀŝŶĐƵůĂĚĂă'ĞƌġŶĐŝĂĚĞƚŝĐĂĞŽŵƉůŝĂŶĐĞ͕ĠƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂĂƉƵƌĂĕĆŽ
ĚĞĚĞŶƷŶĐŝĂƐƌĞĐĞďŝĚĂƐƉĞůŽ,ĞůƉůŝŶĞ͘

F
SURFHGLPHQWRV HP SURFHVVRV GH IXVmR DTXLVLomR H UHHVWUXWXUDo}HV VRFLHWiULDV
YLVDQGRjLGHQWLILFDomRGHYXOQHUDELOLGDGHVHGHULVFRGHSUiWLFDVLUUHJXODUHV
3DUD SUHYHQLU D UHVSRQVDELOL]DomR SRU DWRV OHVLYRV SUDWLFDGRV SRU RXWUD HPSUHVD FRP D TXDO
HVWHMDPRV HQYROYLGRV HP GHFRUUrQFLD GH HYHQWXDLV SURFHVVRV GH IXV}HV DTXLVLo}HV RX
UHHVWUXWXUDo}HV VRFLHWiULDV UHDOL]DPRV XPD GLOLJrQFLD SUpYLD SRU LQWHUPpGLR GH YHULILFDo}HV GH
GRFXPHQWRVHGHSHVTXLVDVHPEDVHVGHGDGRVS~EOLFDVHQDLQWHUQHW SDUDYHULILFDUVHDRXWUD
HPSUHVD HVWHYH RX HVWi LPSOLFDGD HP DWRV OHVLYRV j DGPLQLVWUDomR S~EOLFD QDFLRQDO RX
HVWUDQJHLUD4XDQGRQHFHVViULRHPSUHVDVWHUFHLUDVVmRFRQWUDWDGDVSDUDDX[LOLDUQHVVHSURFHVVR

G
UD]}HV SHODV TXDLV R HPLVVRU QmR DGRWRX UHJUDV SROtWLFDV SURFHGLPHQWRV RX
SUiWLFDV SDUD SUHYHQomR GHWHFomR H UHPHGLDomR GH IUDXGHV H LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D
DGPLQLVWUDomRS~EOLFD
1mRDSOLFiYHO
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(P RXWXEUR GH  D &RPSDQKLD ILUPRX XP 0HPRUDQGR GH (QWHQGLPHQWRV 0R8  FRP D
(OHWUREUiV SDUD HVWDEHOHFHU RV FULWpULRV SDUD D LQVWDXUDomR GH SURFHGLPHQWR GH PHGLDomR SDUD
QHJRFLDUHYHQWXDODFRUGRYLVDQGRHQFHUUDURSURFHVVR
'HSRLVGDILQDOL]DomRGDQHJRFLDomRHREWHQomRGDDSURYDomRGRV&RQVHOKRVGH$GPLQLVWUDomRGH
DPEDV DV FRPSDQKLDV IRL FHOHEUDGR HP  GH PDUoR GH  XP DFRUGR FRP D (OHWUREUiV H
FRPRVDGYRJDGRVSRUHODLQGLFDGRVYLVDQGRHQFHUUDUDGLVFXVVmRTXDQWRjUHVSRQVDELOLGDGHSHOR
SDJDPHQWRGRVDOGRGHHQFDUJRVILQDQFHLURVUHIHUHQWHVDRHPSUpVWLPR(&) ³$FRUGR´ 
&RPEDVHQRVWHUPRVGR$FRUGRD&RPSDQKLDLUiGHVHPEROVDUR YDORUGH5
XP ELOKmR H TXLQKHQWRV PLOK}HV GH UHDLV  GHILQLGR SHODV SDUWHV QR kPELWR GR SURFHVVR GH
PHGLDomRGDVHJXLQWHIRUPD5 XPELOKmRHTXDWURFHQWRVPLOK}HVGHUHDLV HP
IDYRUGD(OHWUREUiVH5 FHPPLOK}HVGHUHDLV HPIDYRUGRVDGYRJDGRVLQGLFDGRV
SHOD(OHWUREUiVUHODWLYDPHQWHDKRQRUiULRVGHVXFXPErQFLD
$HILFiFLDGR$FRUGRDLQGDHVWiVXMHLWDDRWUkQVLWRHPMXOJDGRGDVXDKRPRORJDomRMXGLFLDOSHUDQWH
R-Xt]RGD9DUD&tYHOGD&RPDUFDGR5LRGH-DQHLURRTXHGDUiHQVHMRDRHQFHUUDPHQWRGR
SURFHVVRMXGLFLDO
&RPEDVHQDRSLQLmRGHVHXVDVVHVVRUHVMXUtGLFRVDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDFRQVLGHUDTXH
DV FKDQFHV GH QmR KRPRORJDomR GR $FRUGR VmR UHPRWDV Mi TXH R PHVPR HVWi HP SHUIHLWD
FRQVRQkQFLD FRP D OHJLVODomR SRVVXL MXVWLILFDWLYD HFRQ{PLFD H S}H ILP D XPD FRQWURYpUVLD GH
TXDVHWULQWDDQRV
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM

Data de Constituição do Emissor

08/09/1971

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade por ações

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

19/08/1993
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6.3 - Breve histórico
A Companhia foi constituída em 8 de setembro de 1971 sob a denominação social de Emissor de
Passagens, Serviços e Turismo S.A. Emitur. Em 1981, com o desenvolvimento de plano do
Governo do Estado de São Paulo na área de energia elétrica, a denominação social da Companhia
foi alterada para Eletropaulo – Eletricidade de São Paulo S.A. e suas atividades passaram a ser,
principalmente, a operação de (i) usinas produtoras de energia elétrica, (ii) linhas de transmissão,
e (iii) linhas de distribuição de energia elétrica.
A Companhia obteve seu registro como companhia aberta junto à CVM em 19 de agosto de 1993.
Com o programa de privatização brasileiro, lançado em 1995, a Eletropaulo - Eletricidade de São
Paulo S.A. foi reestruturada, dando origem a quatro empresas: as distribuidoras Eletropaulo
Metropolitana - Eletricidade de São Paulo S.A. (“Companhia”) e EBE - Empresa Bandeirante de
Energia S.A; a companhia de transmissão EPTE - Empresa Paulista de Transmissão de Energia
Elétrica S.A (atual CTEEP) e a geradora EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.
Com a cisão, a Companhia passou a distribuir energia elétrica aos 24 municípios da Grande São
Paulo.
Em 1998, a Companhia foi adquirida por meio de leilão público de privatização pela Lightgás
Ltda., com participação de capital entre a The AES Corporation (“AES Corporation”), Companhia
Siderúrgica Nacional, Eletricité de France e Reliant Energy.
Em 15 de junho de 1998, a Companhia celebrou com a Agência Nacional de Energia Elétrica
(“ANEEL”) contrato de concessão que lhe concedeu o direito de distribuir energia na sua área de
concessão até 15 de junho 2028.
Em 2001, após diversas alterações em sua composição acionária, a Companhia passou a ser
controlada pela AES Corporation.
Em 22 de dezembro de 2003, a AES Corporation e o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (“BNDES”) concluíram a reestruturação das dívidas da AES Elpa S.A. e da
AES Transgás Empreendimentos S.A. junto ao BNDES, que passou a deter, por intermédio da sua
subsidiária BNDES Participações S.A. (“BNDESPAR”), participação no capital da Companhia por
meio da criação da holding Brasiliana de Energia S.A. (que posteriormente alterou sua
denominação para Companhia Brasiliana de Energia).
Em 13 de dezembro de 2004, a Companhia passou a ter suas ações negociadas no Nível 2 de
Governança Corporativa da B3.
Em 2006, a Brasiliana, a AES Corporation e a BNDESPAR, realizaram uma reorganização
societária e financeira com o intuito de fortalecer a estrutura de capital do grupo e eliminar
ineficiências decorrentes da existência de empresas holding ou de participações intermediárias,
compreendendo, entre outras, uma oferta secundária de ações preferenciais classe “B” de emissão
da Companhia.
Em 20 de dezembro de 2010, foi aprovada a conversão mandatória da totalidade das ações
preferenciais classe A da Companhia em ações preferenciais classe B. Em virtude da conversão,
as ações preferenciais classe A foram extintas e as ações preferenciais classe B passaram a ser
denominadas simplesmente como “ações preferenciais.
Em 31 de dezembro de 2015 foi implementada uma reestruturação societária na qual houve a cisão
parcial da Companhia Brasiliana de Energia e versão do acervo cindido foi transferido para a
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sociedade denominada atualmente Brasiliana Participações S.A. e o restante do acervo
permaneceu na Companhia Brasiliana de Energia. Como resultado da reestruturação societária, a
Companhia Brasiliana de Energia passou a deter diretamente o controle exclusivo da AES Tietê
S.A. e a Brasiliana Participações S.A. passou a deter o controle, direto ou indireto, da Companhia,
AES Elpa S.A., AES Uruguaiana Empreendimentos S.A. e AES Serviços TC Ltda. Em ato seguinte,
a Companhia Brasiliana de Energia incorporou a empresa AES Tietê S.A. alterando sua
denominação social para AES Tietê Energia S.A.
Em 17 de novembro de 2016, a AES Holdings Brasil Ltda. e a BNDESPAR celebraram um acordo
de reestruturação prevendo os termos e condições de uma proposta de reorganização societária
envolvendo a Companhia, a AES Elpa S.A., a Brasiliana Participações S.A. e determinadas
sociedades controladas direta e indiretamente pela Companhia. A referida reorganização societária
foi aprovada pela ANEEL em 13 de dezembro de 2016 e tornou-se eficaz em 30 de dezembro de
2016.
Em 05 de dezembro de 2016, foi aprovada a proposta de conversão voluntária de 10.823.521 ações
ordinárias de emissão da Companhia em 10.823.521 ações preferenciais. Após a conversão de
ações, o capital social da Companhia passou a ser representado por 167.343.887 ações, sendo
55.781.296 ações ordinárias e 111.562.591 ações preferenciais.
Em 12 de setembro de 2017, foi aprovada a proposta de migração das ações listadas da
Companhia para o Novo Mercado da B3 e, em 27 de novembro de 2017, a totalidade das ações
preferenciais da Companhia foram convertidas em ações ordinárias, passando estas a serem
negociadas no Novo Mercado da B3. Nesta mesma data, o acordo de acionistas da Companhia foi
extinto em decorrência da migração da listagem das ações da Companhia para o segmento do
Novo Mercado.
Em 4 de outubro de 2017, a Companhia assinou um Memorando de Entendimentos com a
Eletrobrás, nos termos do qual as partes concordaram em estabelecer um processo de mediação
com o objetivo de encerrar a disputa judicial entre a Companhia, a Eletrobrás e CTEEP em relação
à responsabilidade pelo pagamento do saldo de um empréstimo concedido em 1986 pela
Eletrobrás à Eletropaulo-Eletricidade.
Em 09 de março de 2018, a Companhia firmou um acordo com a Eletrobrás, pelo qual ficou
acordado que a Companhia irá desembolsar o valor de R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e
quinhentos milhões de reais), definido pelas partes no âmbito do processo de mediação, da
seguinte forma: R$1.400.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos milhões de reais) em favor da
Eletrobrás e R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) em favor dos advogados da Eletrobrás,
relativamente a honorários de sucumbência. A eficácia do acordo ainda está sujeita ao trânsito em
julgado da sua homologação judicial perante o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca do Rio de
Janeiro, o que dará ensejo ao encerramento do processo judicial.
Em 6 de abril de 2018, a Energisa S.A. (“Energisa”) publicou um edital de oferta pública voluntária
para aquisição de até a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, excluídas as
ações em tesouraria, sujeito a determinadas condições (“OPA Energisa”).
Em 17 de abril de 2018, a Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A. (“Enel”) publicou um edital de
oferta pública voluntária concorrente à OPA Energisa, para aquisição de até a totalidade das ações
ordinárias de emissão da Companhia, posteriormente aditado (“OPA Enel”).
Em 20 de abril de 2018, a Neoenergia S.A. (“Neoenergia”) lançou oferta pública voluntária
concorrente à OPA Energisa para aquisição de até a totalidade das ações ordinárias de emissão
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da Companhia, excluídas as ações da Companhia mantidas em tesouraria, sujeito ao atendimento
de determinadas condições.
Em decorrência do não atendimento de condições da OPA Energisa, a Energisa publicou em 07
de maio de 2018 fato relevante informando seus acionistas que a OPA Energisa foi revogada em
todos os seus termos e condições.
Em 30 de maio de 2018, seguindo procedimento fixado pela Comissão de Valores Mobiliários, a
Enel e a Neoenergia apresentaram em envelopes lacrados suas últimas ofertas de preço. A Enel
ofereceu o maior preço por ação, de R$45,22 e a OPA Enel foi então registrada para leilão.
O leilão para aquisição do controle da Companhia foi realizado em 4 de junho de 2018, tendo sido
adquiridas, pela Enel, 122.799.289 ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de
73,38% do capital total e votante da Companhia, incluindo as ações em tesouraria, pelo preço de
R$45,22 por ação.
Em 13 de julho de 2018, a Enel concluiu a aquisição das ações de acionistas minoritários que
solicitaram a venda de suas ações até o dia 04 de julho de 2018. Essa aquisição ocorreu em três
fases, nos dias 27 de junho, 06 de julho e 13 de julho de 2018, totalizando 33.359.292 ações,
correspondentes a 19,9% do capital total e volante da Eletropaulo.
Com a referida aquisição e o término do prazo de 30 (trinta) dias em que a Enel estava obrigada,
na forma do artigo 32-A da Instrução CVM nº 361/02 e do item 3.4.2 do Edital da Oferta Pública
Voluntária Concorrente para Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia (“OPA”),
divulgado pela Enel em 30 de maio de 2018, a adquirir as ações não vendidas no leilão da OPA,
realizado em 04 de junho de 2018, a Enel passa a deter 156.158.581 ações de emissão da
Companhia, correspondentes a 93,3% do seu capital total e votante.
Em 21 de maio de 2018, a Enel protocolou junto à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
(“ANEEL”) solicitação de anuência para a aquisição de até́ 100% das ações ordinárias de emissão
da Companhia e, em 11 de junho de 2018, tal anuência foi formalizada pela ANEEL.
Conforme previsto no item 7.2 do Edital de Oferta Pública Voluntária Concorrente para Aquisição
de Ações Ordinárias de emissão da Companhia (“OPA”), a Enel se comprometeu, em até 30 (trinta)
dias contados da data em que for obtida a última aprovação regulatória referente à aquisição das
ações da Companhia pela Enel no leilão de ações ocorrido em 04 de junho de 2018, a promover
um aumento de capital social que resulte em um aporte, na Companhia, de um montante de, pelo
menos, R$ 1.500.000.000,00),
Em 26 de junho de 2018, a Enel e a Companhia celebraram termo de Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital no montante de R$ 900.000.000,00 para antecipar o valor do compromisso do
aumento de capital.
Em 26 de julho, a Enel e a Companhia celebraram novo AFAC no montante de
R$ 600.000.032,52. Na mesma data, o Conselho de Administração aprovou o aumento do capital
social da Companhia por subscrição privada, dentro do limite do capital autorizado, no valor de R$
1.500.000.036,08, e que foi implementado mediante a capitalização dos créditos detidos pela Enel
contra a Eletropaulo.
Em 26 de julho a Companhia, por meio de Aviso aos Acionistas, informou as condições do aumento
de capital, realizado mediante a emissão, por subscrição privada, de 33.171.164 novas ações
ordinárias, ao preço de emissão de R$ 45,22 por ação, passando, portanto, o capital social da
Companhia a ser de R$ 2.823.486.421,33, dividido em 200.515.051 ações ordinárias.
O percentual de diluição para os acionistas que não subscreveram nenhuma ação durante o
período para exercício de direito de preferência foi de 16,542979609047%.
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6.3 - Breve histórico
O direito de preferência foi exercido durante o prazo de 30 dias contados a partir de 01 de agosto
de 2018 (inclusive), ou seja, entre (i) o dia 01 de agosto de 2018 (inclusive) e (ii) o dia 30 de agosto
de 2018 (inclusive), sendo que cada uma ação ordinária conferiu ao seu titular o direito à subscrição
de 0,201911410043 nova ação ordinária.
O aumento de capital teve como objetivo: (i) viabilizar a execução do plano de investimento da
Companhia; e (ii) fortalecer a estrutura de capital da Eletropaulo, reforçando o seu caixa para fazer
frente a necessidades e obrigações de curto prazo.
Durante o período para exercício do direito de preferência, foram subscritas 31.536.396 novas
ações ordinárias ao preço de emissão de R$ 45,22 por ação, equivalente a 95,07% do total do
aumento de capital, não sendo subscritas, portanto, 1.634.768 ações ordinárias (“Sobras”).
Após o término do prazo para o exercício do direito de preferência, as Sobras não subscritas foram
rateadas entre os acionistas que manifestaram interesse na reserva de sobras no respectivo
boletim de subscrição, conferindo ao subscritor o direito para cada uma ação ordinária subscrita e
integralizada o direito à subscrição de 0,051837502294 Sobras. Também durante a rodada de
sobras, foi facultado aos acionistas que manifestaram interesse em quantidade de sobras superior
à que teriam direito.
Em 18 de setembro de 2018 encerrou-se o prazo para integralização das Sobras.
Após a homologação do aumento de capital, aprovada em reunião do Conselho de Administração
da Companhia em 19 de setembro de 2018, a Enel passou a deter a participação de 94,4% do
capital total e votante.
Para maiores informações sobre a alteração de controle da Companhia, vide item 15 deste
Formulário de Referência.
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial
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6.6 - Outras informações relevantes
Oferta Pública de Aquisição de Ações da Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A.
Em 6 de abril de 2018, a Energisa S.A. (“Energisa”) publicou um edital de oferta pública voluntária
para aquisição de até a totalidade de emissão da Companhia, excluídas as ações da Companhia
mantidas em tesouraria, sujeito a determinadas condições (“OPA Energisa”).
Posteriormente, em 17 de abril de 2018, a Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A. (“Enel”) publicou
um edital de oferta pública voluntária concorrente à OPA Energisa, para aquisição de até a
totalidade das ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da
Companhia, excluídas as ações da Companhia mantidas em tesouraria, sujeito a determinadas
condições (“OPA Enel”), posteriormente aditado em 18 de abril de 2018, 19 de abril de 2018, 23 de
abril de 2018, 25 de abril de 2018, 26 de abril de 2018, 07 de maio de 2018, 14 de maio de 2018 e
30 de maio de 2018.
Em 20 de abril de 2018, a Neoenergia S.A. (“Neoenergia”) lançou oferta pública voluntária
concorrente à OPA Energisa para aquisição de até a totalidade das ações de emissão da
Companhia, excluídas as ações da Companhia mantidas em tesouraria, também sujeito a
determinadas condições (“OPA Neoenergia”).
Nos termos do edital da OPA, o preço a ser oferecido por ação era de R$32,20, sendo que este
valor poderia ser ajustado até 24 de maio de 2018, de acordo com os termos previstos no edital da
OPA, nas hipóteses em que a Companhia realizasse o pagamento de dividendos ou juros sobre
capital próprio ou as ações passassem a ser negociadas “ex-dividendos” ou “ex-juros sobre capital
próprio”, conforme o caso, ou em decorrência de alteração do capital social da Companhia por
grupamentos ou desdobramentos de ações (“Preço por Ação”).
Em decorrência da não obtenção de certas renúncias condicionantes da OPA Energisa (waivers),
a Energisa publicou em 07 de maio de 2018 fato relevante informando seus acionistas que a OPA
Energisa foi revogada em todos os seus termos e condições.
Em 30 de maio de 2018, seguindo procedimento fixado pela Comissão de Valores Mobiliários, a
Enel e a Neoenergia apresentaram em envelopes lacrados suas últimas ofertas de preço. A Enel
ofereceu o maior preço por ação, de R$45,22, e a OPA Enel foi então registrada para leilão.
O leilão da OPA Enel estava condicionado, dentre outros fatores, à adesão por acionistas da
Companhia que fossem titulares de quantidade mínima de ações que assegure à Enel o controle
majoritário da Companhia (“Quantidade Mínima de Ações”). Caso não fosse verificada a aceitação
por acionistas titulares da Quantidade Mínima de Ações, a Enel desistiria e não adquiriria qualquer
ação objeto da OPA Enel.
O leilão para aquisição do controle da Companhia foi realizado em 4 de junho de 2018, tendo sido
adquiridas, pela Enel, 122.799.289 ações ordinária de emissão da Companhia, representativas de
73,38% do capital total e votante da Companhia, incluindo as ações em tesouraria, pelo preço de
R$45,22 por ação.
Em 13 de julho de 2018, a Enel concluiu a aquisição das ações de acionistas minoritários que
solicitaram a venda de suas ações até o dia 04 de julho de 2018. Essa aquisição ocorreu em três
fases, nos dias 27 de junho, 06 de julho e 13 de julho de 2018, totalizando 33.359.292 ações,
correspondentes a 19,9% do capital total e volante da Eletropaulo.
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6.6 - Outras informações relevantes
Com a referida aquisição e o término do prazo de 30 (trinta) dias em que a Enel estava obrigada,
na forma do artigo 32-A da Instrução CVM nº 361/02 e do item 3.4.2 do Edital da Oferta Pública
Voluntária Concorrente para Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia (“OPA”),
divulgado pela Enel em 30 de maio de 2018, a adquirir as ações não vendidas no leilão da OPA,
realizado em 04 de junho de 2018, a Enel passa a deter 156.158.581 ações de emissão da
Companhia, correspondentes a 93,3% do seu capital total e votante.
Adicionalmente, o edital da OPA Enel prevê que a Enel esta não está obrigada a lançar a oferta
pública para aquisição de ações da Companhia por atingimento de participação relevante, conforme
previsto no art. 34 do estatuto social da Companhia (“OPA 30%”). Na visão da Enel, a OPA 30%
não é aplicável pelos seguintes motivos: (a) a Enel não havia adquirido ações da Companhia nos
últimos 12 meses de forma que o preço da OPA 30% seria o mesmo Preço por Ação no âmbito da
OPA Enel; (b) a OPA Enel foi dirigida indistintamente a todos os acionistas da Companhia; e (c) a
Enel estava disposta a adquirir até a totalidade das ações objeto da OPA Enel, de modo que não
houvesse rateio entre aqueles que aceitassem a OPA Enel.
Nos termos do edital da OPA Enel, a Enel promoverá, em até 30 dias contados da data em que for
obtida a última aprovação regulatória referente à aquisição das ações da Companhia, um aumento
de capital social da Companhia em montante de, pelo menos, R$1.500.000.000,00.
De acordo com a legislação e regulamentação aplicável, além do estabelecido no contrato de
concessão da Companhia, é necessária a aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL (“ANEEL”) em caso de mudança de controle societário da Companhia.
Em 21 de maio de 2018, a Enel protocolou junto à ANEEL solicitação de anuência para a aquisição
de até́ 100% das ações ordinárias de emissão da Companhia e, em 11 de junho de 2018, tal
anuência foi formalizada pela ANEEL.

Aumento de capital social da Companhia por subscrição privada de novas ações
Para maiores informações, vide Item 6.3 do Formulário de Referência.
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Visão Geral
Detemos a maior concessão de distribuição de energia elétrica no Brasil, em termos de volume de
energia distribuída, segundo a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, ou
ABRADEE, em 31 de dezembro de 2016. Dedicamo-nos à comercialização de energia, compra de
energia elétrica e distribuição aos usuários finais na região metropolitana de São Paulo. Nossa área
de concessão abrange 4.526 quilômetros quadrados na Cidade de São Paulo e em outros 23
municípios da região metropolitana da Grande São Paulo e regiões adjacentes. Fornecemos
energia elétrica a aproximadamente 1.568 unidades consumidoras por quilômetro quadrado. Em
31 de dezembro de 2017, nossa área de concessão representou 33,3% do total de energia elétrica
consumida no Estado de São Paulo e 9,3% do total de energia elétrica consumida no Brasil. De
acordo com relatório mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou IBGE, a
atividade econômica em nossa área de concessão representou 15,8% do Produto Interno Bruto, ou
PIB, do Brasil em 2015.
Operamos nosso negócio de distribuição de energia elétrica sob um contrato de concessão de
longo prazo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, ou ANEEL. Nossa concessão foi
outorgada em 1998 e expira em 15 de junho de 2028; no entanto, concessões de distribuição
brasileiras podem ser renovadas a critério da ANEEL por um período adicional de 30 anos, sujeito
ao cumprimento de determinadas exigências. Em 2015, a ANEEL aprovou a renovação de 40
concessões de distribuição de diversas companhias do setor que venceriam entre 2015 e 2017.
Em maio de 2017, solicitamos uma alteração em nosso contrato de concessão a fim de rever os
desequilíbrios econômicos em nosso ciclo tarifário com o objetivo de gerar valor adicional para
nossos clientes, à população que atendemos e aos nossos acionistas.
Nossa rede é composta por 156 subestações de distribuição, com capacidade total de
transformação de 14.553 MVA; 1,641.4 kmc de linhas aéreas e 201,9 kmc de linhas subterrâneas
de 138 kV e circuitos de linhas de subtransmissão de 88 kV; rede primária de 19,697 km de
condutores aéreos e 1.327 km de cabos subterrâneos.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, nossa receita operacional líquida foi
de R$11.659,9 milhões com a distribuição de 47.426,2 GWh de energia elétrica para
aproximadamente 7,0 milhões de unidades de consumo faturadas. No exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017, nossa receita operacional líquida foi de R$13.168,5 milhões com a
distribuição de 44.158,8,0 GWh (incluindo energia no curto prazo) de energia elétrica para
aproximadamente 7,2 milhões de unidades de consumo faturadas.
A tabela abaixo apresenta nossas principais informações financeiras e operacionais referentes aos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015:
Em milhões de R$, exceto % Exercício social encerrado em 31 de dezembro
de
2017
Receita Operacional Líquida

2016

2015

Variação

2017/2016

2016/2015

R$ 13.168,5

R$ 11.659,9

R$13.667,4

12,9%

(14,7)%

EBITDA(1)

R$1.062,2

R$ 734,3

R$963,6

44,7%

(23,8)%

EBITDA Ajustado(1)

R$1.454,9

R$1.090,0

R$1.278,8

33,5%

(14,8)%
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(Prejuízo) Lucro Líquido

R$(844,4)

R$20,9

R$101,1

(4.140,2)%

(79,3)%

(Prejuízo) Lucro Líquido
R$157,1
R$20,9
R$101,1
650,9%
(79,3)%
Ajustado(2)
(1) Nosso EBITDA é calculado, em consonância com a Instrução CVM 527, como lucro (prejuízo) líquido acrescido pelo
resultado financeiro, pelas receitas (despesas) de imposto de renda e contribuição social e por todos os montantes
de depreciação e amortização. O EBITDA Ajustado é calculado como EBITDA ajustado pelas despesas com a
entidade de previdência privada (fundo de pensão privado da Fundação CESP). O EBITDA e o EBITDA Ajustado não
devem ser considerados como base para distribuição de dividendos ou como uma alternativa ao lucro (prejuízo)
líquido, como indicadores de nosso desempenho operacional, ou como uma alternativa ao fluxo de caixa ou indicador
de liquidez. Nossa administração acredita que o EBITDA e o EBITDA Ajustado fornecem uma mensuração prática de
nosso desempenho, que é amplamente utilizada por investidores e analistas para avaliar nosso desempenho e
compará-lo com outras companhias. O EBITDA e o EBITDA Ajustado não são medidas reconhecidas pelas práticas
contábeis adotadas no Brasil e nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro (International Financial
Reporting Standards – “IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standard Board (“IASB”), não possuem termos
padronizados e podem ser definidos e calculados de formas diferentes por diferentes companhias.
(2) O (Prejuízo) Lucro Líquido Ajustado não é uma medida de desempenho financeiro reconhecida pelas práticas
contábeis adotadas no Brasil e nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro (International Financial
Reporting Standards – “IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standard Board (“IASB”), não possuem termos
padronizados e podem ser definidos e calculados de formas diferentes por diferentes companhias. O (Prejuízo) Lucro
Líquido Ajustado visa demonstrar o (Prejuízo) Lucro Líquido do exercício excluindo os efeitos do acordo firmado em
09 de março de 2018 com a Eletrobrás e os honorários de sucumbência dos advogados da Eletrobrás, visando
encerrar a discussão quanto à responsabilidade pelo pagamento do saldo de encargos financeiros referentes ao
empréstimo ECF-1046/86. Para maiores informações sobre o acordo com a Eletrobrás, vide item 4.3 deste Formulário
de Referência.

A tabela abaixo indica o consumo de energia em GWh nos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2017, 2016 e 2015:
Consumo - GWh

(1)

(2)

(3)

Exercício social encerrado em 31 de
dezembro de

Variação

2017

2016

2015

2017/2016

2016/2015

Residencial
Comercial

16.090,1
10.698,9

15.930,0
11.757,8

16.021
12.571

1,0%
(9,0)%

(0,6)%
(6,5)%

Industrial

3.343,9

4.055,5

4.766

(17,5)%

(14,9)%

Consumidores livres(1)

10.205,6

8.362,1

8.058

22,0%

3,8%

Outros(2)

2.643,6

2.720,3

2.821

(2,8)%

(3,6)%

Total

42.982,0

42.825,7

44.237

0,4%

(3,2)%

“Consumidores livres” são consumidores que compram eletricidade de participantes do mercado fora do Ambiente
de Contratação Regulada, mas que contam com nossos serviços e nossa rede de distribuição de eletricidade que
eles compram.
“Outros consumidores” são consumidores rurais e consumidores de energia para fins públicos (tais como energia
elétrica para edifícios federais, estaduais e locais) e serviços públicos (como energia elétrica para tratamento de
água, transporte urbano e iluminação pública).
O total da tabela acima não considera a venda de energia no curto prazo.

A tabela abaixo indica o número de unidades consumidoras faturadas nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015:
Exercício social encerrado em 31 de
dezembro de

Residencial
Comercial
Industrial

Variação

2017

2016

2015

2017/2016

2016/2015

6.705.497
402.368

6.564.721
402.341

6.390.034
414.677

2,1%
0,0%

2,7%
(3,0)%

26.932

27.870

26.877

(3,4)%

3,7%
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Consumidores livres(1)
Outros(2)
Total
(1)

(2)

1.192

905

545

31,7%

66,1%

20.471
7.156.460

20.072
7.015.909

20.557
6.852.690

2,0%
2,0%

(2,4)%
2,4%

“Consumidores livres” são consumidores que compram eletricidade de participantes do mercado fora do Ambiente
de Contratação Regulada, mas que contam com nossos serviços e nossa rede de distribuição de eletricidade que
eles compram.
“Outros consumidores” são consumidores rurais e consumidores de energia para fins públicos (tais como energia
elétrica para edifícios federais, estaduais e locais) e serviços públicos (como energia elétrica para tratamento de
água, transporte urbano e iluminação pública).

Nossas Vantagens Competitivas
Maior Concessão Individual de Distribuição de Energia Elétrica do Brasil, por Volume
Distribuído
Somos a maior distribuidora de eletricidade no Brasil, em termos de energia distribuída, e a
segunda maior em número de consumidores atendidos, de acordo com a ABRADEE. Em 31 de
dezembro de 2017, fornecíamos energia para aproximadamente 7,2 milhões de unidades de
consumo faturadas em toda a nossa área de concessão, que cobre uma população de
aproximadamente 18 milhões de habitantes. Em 31 de dezembro de 2017, nossa Base de Ativos
Regulatórios Líquidos, que é usada para calcular a remuneração e amortização dos ativos
utilizados na operação da concessão, era de R$6,8 bilhões, enquanto que nossa Base de Ativos
Regulatórios Brutos totalizava R$13,7 bilhões.
A Base de Ativos Regulatórios Bruta refere-se ao Total do Ativo Depreciável da Companhia, ou
seja, considera-se o Total Geral do Ativo Imobilizado (-) o Total dos Ativos 100% depreciados ()
o Total do índice de Aproveitamento integral (-) o Total de Obrigações Especiais Bruta.
A Base de Ativos Regulatórios Líquida refere-se Total do Ativo Depreciável (-) o Total da
Depreciação Acumulada (-) o Total do Índice de Aproveitamento Depreciado (+) o Total do
Almoxarifado em Operação (-) o Total de Obrigações Especiais Liquida (+) o Total de Terrenos
e Servidões.
O gráfico abaixo apresenta nossa posição de liderança em termos de energia distribuída e número
de consumidores atendidos:
Maior Distribuidora de Energia Elétrica, em Termos de Energia Distribuída
GWh no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, Mercado Cativo( 1)

PÁGINA: 157 de 509

Formulário de Referência - 2018 - ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.

Versão : 18

7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas

Fonte: Arquivos públicos da Companhia para números da Companhia. ANEEL - Sistema de Apoio
à Decisão - SAD) para outras empresas.
(1) Mercado Cativo, em oposição ao mercado livre, refere-se aos consumidores cuja energia é comprada da
empresa de distribuição e não diretamente dos geradores.

Segunda Maior Distribuidora de Energia Elétrica em Unidades de Consumo Faturados Número
de unidades de consumo em 31 de dezembro de 2017 (milhões)

Fonte: ANEEL - Arquivos públicos da Companhia para números da Companhia. ANEEL -

Sistema de Apoio à Decisão - SAD) para outras empresas

Receita de Energia Distribuída por Área de
Número de Unidades de Consumo Faturadas
Concessão (mercado cativo no exercício social por Área de Concessão encerrado em 31 de
dezembro de 2017,
R$000/km
2) (Mercado Cativo em 31 de dezembro de 2017no exercício social encerrado
, clientes/km2)

Total do Consumo de Energia por Área de
Receita de Energia Distribuída por Extensão de
Concessão (mercado cativo no exercício social Rede (mercado cativo no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2017, encerrado em 31 de dezembro de 2017,
MWk/km2)
R$000/km)
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Número de Clientes por Extensão de Rede
(mercado cativo cativo no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017,
clientes/km)

Total do Consumo por Extensão de Rede
(mercado cativo no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2017, MWk/km)

Fonte: Arquivos públicos da Companhia para números da Companhia, 2016 - ANEEL - Sistema de
Apoio à Decisão (SAD) e Formulário de Referência de cada companhia listada para demais
empresas. Todos os dados de áreas de concessão e extensão de rede apresentados são
correspondentes a 31 de dezembro de 2016, à exceção dos dados da CPFL Paulista apresentados
que são correspondentes a 30 de junho de 2017.
Área de concessão que cobre o Estado mais desenvolvido e industrializado do Brasil
Fornecemos energia elétrica para aproximadamente 7,1 milhões de consumidores faturados em
uma área de atendimento de cerca de 18 milhões de habitantes, que cobre a maior parte da região
da Grande São Paulo, a maior área metropolitana localizada no estado mais desenvolvido e
industrializado do Brasil. São Paulo é o centro financeiro e comercial do Brasil, onde estão
localizadas as sedes de muitas das maiores empresas e da maioria das maiores instituições
financeiras do Brasil. De acordo com o IBGE, nossa área de concessão representou 15,8% do PIB
brasileiro em de 2015. Esperamos a continuidade do crescimento econômico no Estado de São
Paulo para continuar a conduzir o crescimento da população, atrair novas indústrias e criar novos
centros de negócio, os quais esperamos que aumentará a demanda por eletricidade na região de
grande São Paulo.
Foco no Crescimento da Base de Ativos Regulatórios e conversão do EBITDA
Acreditamos que os investimentos contínuos que fazemos, particularmente em infraestrutura,
automação e em novas tecnologias, juntamente com a melhoria de nossa eficiência operacional
(em particular com relação à melhoria de nossos indicadores de qualidade) e nossa capacidade de
cumprir nossos índices financeiros (covenants) nos termos de nosso contrato de concessão nos
permitirão aumentar gradualmente nossa Base de Ativos Regulatórios e melhorar nosso
desempenho operacional, cumprimento com sucesso as metas regulatórias e aumentando nosso
nível de eficiência.
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A substituição das despesas operacionais, ou OPEX, por despesas de capital ou CAPEX, e o
aumento de nossa base de ativos regulatórios visam melhorar nossos resultados, como demostrado
pela figura abaixo:

CAPEX

Base de Ativos
Regulatória

Desempenho
Operacional

Maior
Remuneração

Eficiência
Operacional
(Redução de Opex
x)

EBTIDA
A

Juntamente com os esforços destinados a aumentar o EBITDA, estamos trabalhando para garantir
que nossos investimentos sejam substancialmente convertidos em EBITDA ou considerados pela
ANEEL com relação ao ciclo de revisão tarifária em 2019. A fim de assegurar um aumento
substancial de nossa Parcela B no ciclo de revisão tarifária em 2019, estamos investindo de forma
consistente e seletiva em maneiras eficientes para maximizar o crescimento de nossa Base de
Ativos Regulatórios.
Nossa concessão opera atualmente em seu quarto ciclo tarifário, e acreditamos que a tarifa será
aumentada durante a quinta revisão tarifária em julho 2019, particularmente em vista de nossa
experiência com o quarto ciclo de revisão tarifária, que foi finalizado em 30 de junho de 2015. Em
2015, substancialmente todos os nossos investimentos foram convertidos em ativos regulatórios
durante o quarto ciclo de revisão tarifária. Como resultado da nossa maior base de ativos
regulatórios, nossa parcela B aumentou aproximadamente 33%, de R$2,1 bilhões em 2011 (terceiro
ciclo de revisão tarifária) para R$2,8 bilhões (quarto ciclo de revisão tarifária).
De acordo com o quarto ciclo tarifário em que nossa concessão opera, nossa base de remuneração
regulatória bruta é de R$12,2 bilhões e nossa base de remuneração regulatória líquida é de R$6,0
bilhões. Para os anos de 2015 a 2017, a ANEEL estabeleceu OPEX regulatório para Companhia de
R$1.781,2 milhões. No entanto, a Companhia alcançou o montante abaixo do estipulado pela
ANEEL durante os três exercícios sociais, arrecadando R$1.372,6 milhões em 2015, R$1.442,8
milhões em 2016 e R$1.512,9 milhões em 2017. A diferença entre o valor estipulado pela ANEEL e
o arrecadado pela Companhia em 2015, 2016 e 2017, no valor de R$1.015,0 milhões se traduzem
em uma oportunidade para a Companhia no âmbito do quinto ciclo de reajuste tarifário, que ocorrerá
em julho de 2019.
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O gráfico a seguir mostra os investimentos que fizemos com o objetivo de aumentar a qualidade do
serviço prestado e satisfação do nosso cliente, bem como nossa Base de Ativos Regulatórios, que
é utilizada pela ANEEL para calcular nossas taxas de remuneração tarifária:
Aumento consistente dos investimentos,
em R$ milhões

Temos um foco estratégico na conversão do EBITDA e, a fim de alcançar este objetivo, estamos
implementando medidas para melhorar nossa confiabilidade operacional e indicadores de
qualidade, reduzir as despesas operacionais e aumentar as receitas.
Atualmente, estamos implementando um Programa de Produtividade com iniciativas voltadas para
melhorar a eficiência de nossas operações, através das quais objetivamos alcançar uma redução
em nossas despesas operacionais comparado a 2016, excluindo despesas de fundo de pensão,
ajustado pela inflação mensal (IPCA para custos de pessoal e a taxa IGP-M para outros custos).
Para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, alcançamos R$203 milhões, sendo
R$77 milhões no segundo trimestre de 2017 (acima da meta estabelecida pela Companhia de R$70
milhões anteriormente), R$101,3 milhões no terceiro trimestre de 2017 (acima da meta de R$80
milhões estabelecida pela Companhia anteriormente) e o restante no quarto trimestre de 2017.
Os elementos fundamentais do nosso Programa de Produtividade são: (i) recuperação de
indicadores de qualidade, incluindo, novo nível de investimentos, redes inteligentes, digitalização de
processos; (ii) gerenciamento da receita, com o desenvolvimento de sistema para antecipar o
comportamento dos consumidores, levar inteligência ao processo e transformação do leiturista em
agente comercial; e (iii) eficiência como resultado de maior produtividade, como equipes multitarefa
compostas por leituristas que podem realizar corte de energia devido à falta de pagamento.
O gerenciamento da receita no âmbito do nosso Programa de Produtividade se baseia em 3 pilares
principais:
•

Leiturista como agente comercial garantindo eficiência e assertividade ao processo.
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•

Transformação do modelo de gerenciamento: programa de melhoria de cadastro, tornando
as medidas de cobrança mais assertivas e novo sistema de cobrança inteligente (régua fixa,
régua segmentada e régua dinâmica). A régua fixa é um modelo de cobrança básica por tipo
de cliente (PF/PJ), focada principalmente em contato telefônico e cartas de débito,
negativação ou protesto. A régua segmentada é um modelo de cobrança através de 05
modelos estatísticos cruzados com 33 réguas de cobranças. A régua dinâmica é um modelo
de cobrança através do uso de uma ferramenta de analises preditivo, tornando-as em réguas
flexíveis de acordo com o perfil de cada cliente, aging da dívida e retorno das ações de
cobranças.

•

Portal de negociação: novo e mais eficiente modelo de cobrança baseado no uso de novas
tecnologias; o portal oferece flexibilidade aos clientes e permite negociação da dívida.

Como consequência do Programa de Produtividade, aumentamos o EBITDA Ajustado pelas
despesas com o fundo de pensão em 45,9% (R$336,7 milhões) em 2017. No exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017, reduzimos nossas despesas operacionais em R$123,6
milhões.
Como resultado dos nossos esforços para recuperar indicadores de qualidade e grade de
confiabilidade, ao longo dos últimos 12 meses, nós reduzimos a duração média e frequência de
interrupções. Acreditamos que essa tendência provavelmente se manterá como resultado das
ações do Plano de Recuperação dos Indicadores de Qualidade com foco em confiabilidade
operacional por meio de transformação digital, a evolução e otimização de nossos processos pela
intensificação da manutenção preventiva da rede, a modernização da rede de distribuição,
desenvolvimento de equipes multitarefas, melhorias no processo de despacho de emergência pela
implementação de inovações, uso de metodologia Lean e gestão de caixa apoiado por ferramentas
de análise de dados.
A Duração Média das Interrupções Longas do Sistema, ou DEC, indica o número médio de horas
sem eletricidade pelo consumidor. Recentemente, reduzimos os níveis totais de DEC para 11,72
horas por consumidor no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, em comparação
com 15,71 horas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; com interrupções não
programadas alcançando uma redução para 7,78 horas por consumidor em
2017. Em 2016, reduzimos nossos níveis totais de DEC em 34%, de 23,8 horas em 2015 para 15,7
horas em 2016, com interrupções não programadas representando a maior redução no mesmo
período, passando de 20,4 horas em 2015 para 11,1 horas por consumidor em 2016. Os padrões
DEC estabelecidos pela ANEEL foram de 7,78 horas em 2017, 8,04 horas em 2016 e 8,06 horas
em 2015. Também conseguimos reduzir a duração média dos eventos de interrupção do
consumidor para 1,9 hora no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, em
comparação com 2,3 horas em 2016 e 3,6 horas em 2015.
Para atingir a redução do DEC, a Companhia se baseia em três pilares (i) inovação no processo de
despacho: novos processos para garantir eficiência; (ii) gestão da produtividade: melhoria de
processos, tecnologia e equipamentos; e (iii) comunicação: novas ferramentas para melhorar a
comunicação das equipes. Para alcançar tais objetivos, a Companhia conta com ferramentas para
otimizar serviços de emergência, equipes multitarefa e maior flexibilidade na comunicação entre as
equipes. A operação utiliza tecnologia avançada no sistema de expedição, como infraestrutura
integrada para gerenciamento de rede, sistema de georreferenciamento, sistemas automáticos de
avaliação de indicadores e consolidação de dados e despacho automático de eventos.
A Frequência Média de Interrupções Longas do Sistema, ou FEC, indica o número médio de
interrupções de serviço por consumidor. Recentemente, reduzimos nosso FEC total para 6,22
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eventos por consumidor no período de doze meses encerrado em 31 de dezembro de 2017 em
comparação com 6,88 eventos no período de doze meses encerrado em 31 de dezembro de 2016;
das quais interrupções imprevistas registratam 5,20 eventos em 2017 em comparação com 5,62
eventos em 2016. Nossos níveis totais de FEC foram de 6,9 eventos por consumidor em 2016, em
comparação a 6,6 eventos em 2015, dos quais as interrupções não programadas representaram
5,6 eventos por consumidor em 2016, em comparação a 5,7 eventos em 2015. Os padrões FEC
estabelecidos pela ANEEL foram de 5,66 eventos em 2017, 5,92 eventos em 2016 e 5,95 em 2015.
A Companhia se baseia em três pilares visando a redução do FEC, sendo eles: (i) expansão e
manutenção, intensificando a manutenção preventiva; (ii) automação e inovação, com investimentos
na modernização da rede de distribuição; e (iii) tecnologia, com foco na transformação digital. Para
alcançar tais objetivos, a Companhia conta com detectores de falhas, evolução da rede compacta e
religadores. Como exemplo do que vem sendo implementado temos o sistema analytics, que
permite gerenciamento de equipe, priorização de pedidos e antecipação de falhas. O sistema
permite o acompanhamento em tempo real do status da rede de distribuição, reduzindo assim o
tempo de reação do time de despacho. As penalidades regulatórias decorrentes da melhora nos
indicadores de qualidade (DIC/FIC/DMIC/DICRI) diminuíram em 32,1% passando de R$125,6
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 para R$85,3 milhões no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
Como consequência para ultrapassar os padrões estabelecidos pela ANEEL, a Companhia deve
compensar o consumidor no prazo de 2 meses após a violação dos limites. Embora o nível de
interrupções acima dos padrões tenha resultado em compensações regulatórias mais altas a serem
pagas aos consumidores, estamos empenhados em melhorar esses indicadores de qualidade.
Os gráficos a seguir demonstram nosso compromisso com a melhoria de nossos indicadores de
qualidade:
DEC - horas (últimos 12 meses)

FEC – vezes (últimos 12 meses)
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Governança Corporativa Avançada para Sustentar Novo Plano Estratégico
Em novembro de 2017, migramos para o Novo Mercado, o segmento da B3 que exige as mais
rigorosas práticas de governança corporativa. Conforme exigido pelo Novo Mercado, passamos
a ter uma única classe de ações ordinárias, resultando em uma base de acionistas diversificada,
todos os quais têm um voto por ação. Após a migração para o Novo Mercado, nenhum acionista
individual controla nossa companhia: a AES Holdings Brasil Ltda. detém 16,84% de nossas
ações ordinárias e o BNDESPAR 18,73%. Além das exigências do Novo Mercado, também
implementamos uma cláusula de poison pill ao nosso estatuto social, o que significa que
qualquer investidor que adquirir 30% de nossas ações, sujeito à aprovação da ANEEL, deve
realizar uma oferta pública de aquisição de todas as ações detidas pelos demais acionistas da
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Companhia, nos termos e condições previstos no estatuto social da Companhia. Também
implantamos um Comitê de Auditoria, conforme exigido pelo Novo Mercado, e ainda um Comitê
de Remuneração e de Pessoal e um Comitê de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade, ambos
estatutários.
Em 2 de janeiro de 2018, nossos acionistas aprovaram em Assembleia Geral Extraordinária a
conclusão do ajuste da nossa governança corporativa às melhores práticas pela implementação
de um novo conselho de administração composto por nove membros, dos quais um em cada
três será independente, conforme determinado pelas normas de independência do Novo
Mercado.
Nossa equipe de administração tem experiência significativa em operar sob várias condições
políticas e macroeconômicas, e temos uma sólida cultura corporativa focada em resultados, por
meio de metas e valores bem definidos. Nosso modelo de gestão combina controle orçamental,
disciplina financeira, metas individuais, melhorias tecnológicas contínuas e remuneração
variável destinada a atrair e reter profissionais qualificados, alinhando os interesses de nossos
acionistas e da administração.
Conhecimento Regulatório Comprovado
Nos quase 20 anos de experiência na operação de nossa concessão de distribuição,
desenvolvemos um profundo conhecimento do regulamento no setor da distribuição, o que nos
permite prever medidas regulatórias em potencial e manter o diálogo com os órgãos
reguladores. Por exemplo:
Nosso profundo conhecimento dos regulamentos desse setor nos proporciona uma
compreensão detalhada das estruturas tarifárias, a base de ativos regulatórios e exigências de
qualidade de serviços.
Nossa capacidade de prever potenciais mudanças regulatórias tem fortalecido nossa
capacidade de coordenar nossos procedimentos técnicos e comerciais, melhorando
consequentemente o tratamento contábil e a conciliação física de nossos investimentos.
Nossos relacionamentos transparentes com os órgãos reguladores e outros participantes da
indústria melhoram nossa capacidade de negociar melhorias em metodologias regulatórias e
defender nossos interesses, contribuindo ativamente para o processo decisório do setor.
Esse conhecimento regulatório nos permite projetar estratégias para impulsionar o valor de
nossas operações com base no marco regulatório, definir níveis ideais de investimento
prudente, estabelecer limites para custos operacionais eficientes, adotar medidas preventivas
para reduzir o risco de sanções regulatórias e implementar esforços para combater perdas de
energia.
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Nossa Estratégia
Nossa estratégia baseia-se em três pilares fundamentais, tendo como principal objetivo a
geração de valor adicional para nossos acionistas por meio de um melhor atendimento e serviço
ao cliente, além de contínua atenção à sustentabilidade ambiental e social.
Estrutura de
Capital e
Gerenciamento de
Risco
•

•

Resolução do caso
CTEEP/Eletrobrás
(incluindo
o
Acordo)
Aditamento ao
Contrato de
Concessão

•

Reperfilamento de
Dívidas

•

Redução do nível
sobre contratação

Programa de
Produtividade
•

Recuperação dos
indicadores
de
qualidade

•

Gerenciamento de
receita

•

Redução do OPEX
de R$203 milhões
em
2017;
comparado com
2016

•

Programa
de
investimento para
aumento do BRR(‘)

Governança
Corporativa
•

Migração para o
Novo Mercado

•

Novo Estatuto
Social

•

Equipe
administrativo
totalmente focado

Nota¹: Base de Remuneração Regulatória que consiste no total de ativos da Companhia para prestação dos serviços.

Para alcançar esse objetivo, estamos atualmente implementando nossa Estratégia de Criação de
Valor, que consiste das seguintes iniciativas estratégicas por meio das quais pretendemos acelerar
nossos ganhos de produtividade e solidificar ainda mais nossa gestão de riscos e nossa governança
coorporativa:
Foco nos Indicadores de Qualidade
Nosso foco em qualidade do serviço, redução de nossos custos de manutenção (incluindo custos
com multas que devemos pagar se não cumprirmos os limites de controle de qualidade
regulamentar) e melhoria na satisfação do cliente. Nós estamos implementando várias iniciativas
para melhorar nossos principais indicadores de qualidade, incluindo: (a) aumento dos investimentos
em expansão, modernização e manutenção da rede, particularmente manutenção preventiva; (b)
melhoria em sistemas, processos, tecnologia e equipamentos; (c) novos procedimentos para
melhorar a eficiência em nossos processos; e (d) digitalização de processos, com foco em
comunicações e ferramentas analíticas para otimizar pedidos e serviços de emergência.
Nossa meta é reduzir os níveis de DEC e FEC ainda mais por meio de investimentos em
manutenção de rede, inteligência de rede e processos.
Nossos investimentos destinados a melhorar nossa confiabilidade operacional totalizaram R$306,3
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, um aumento de 25,5% em
comparação com R$244,1 milhões no mesmo período de 2016.
Aprimorar a Gestão das Receitas
Aprimorar a gestão das receitas é o segundo grande pilar do nosso Programa de Produtividade em
curso. Estamos implementando uma série de iniciativas para aumentar nossas receitas, melhorar
nosso registro de cobrança e reduzir perdas comerciais de eletricidade:
•

Nossas iniciativas para aumentar a receita incluem equipar e treinar nossos leitores de
medidores para negociar e cobrar valores em aberto diretamente de nossos consumidores,
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com a capacidade adicional de fazer desligamentos no local. Além de melhorar as taxas de
cobrança, acreditamos que essa iniciativa aumenta a forma como nossa companhia interage
com os consumidores e a comunidade.
•

Também estamos trabalhando para melhorar nosso registro de cobrança com consumidores
do setor público e grandes consumidores do setor privado e implementamos um programa
de cobrança mais rigoroso, que inclui nova segmentação de clientes para permitir esforços
de cobrança mais focados, um novo modelo para estimular ainda mais a concorrência entre
os prestadores de serviço de cobrança terceirizados e suspensão do serviço a consumidores
inadimplentes. Com esses esforços contínuos já reduzimos nossa perda estimada com
créditos de liquidação duvidosa em 44,8%, de R$309,0 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016 para R$170,7 milhões no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017.

Aumentar a Base de Ativos Regulatórios por meio de Investimentos em Bens de Capital
Formamos uma equipe multidisciplinar focada na reestruturação de nossa estratégia de
investimentos em bens de capital para o ciclo 2018-2022, com relação ao quinto ciclo de revisão
tarifária para nossa concessão, que ocorrerá em 2019. Combinado com medidas destinadas a
impulsionar o EBITDA mais alto, esse foco estratégico na despesa de capital procura permitirnos
aumentar nossa base de ativos regulatórios.
Aumento da Satisfação do Cliente
Realizamos pesquisas periódicas para avaliar a satisfação do cliente e implementar planos de ação
com base nessas pesquisas. Como resultado de nossas iniciativas nesta área, nosso nível de
satisfação do consumidor está estável, com registro de 74,9% em 31 de dezembro de 2017,
comparado a 74,7% no período de 2016, de acordo com o Índice de Satisfação da Qualidade
Percebida (ISQP).
Solidificar Ainda Mais a Gestão de Riscos
Nossas iniciativas para solidificar ainda mais nossa gestão de riscos e contingências consistem em
focar na sobrecontratação de compras de energia elétrica, no potencial aditamento do nosso
contrato de concessão e na resolução dos litígios mais significativos.
•

Segundo a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, uma distribuidora de energia elétrica deve
contratar com antecedência, por meio de licitações públicas, 100% da demanda de
eletricidade prevista para suas áreas de concessão de distribuição. Se a distribuidora
subestimar a demanda, ela deve comprar eletricidade adicional no mercado à vista, muitas
vezes a preços mais elevados, e deve pagar multas por subcontratação. As distribuidoras
estão autorizadas a repassar o custo de até 105% de sua previsão de demanda de energia
elétrica para os consumidores. Se uma distribuidora contratar mais de 105% de sua
necessidade de eletricidade prevista, ela poderá incorrer em perda devido ao fato de que
terá de vender o excedente a preços que podem ser mais baixos do que o preço de compra
de energia. Qualquer sobrecontratação acima do limite de 105% ou abaixo de 100% poderá
afetar a rentabilidade da distribuidora. Por meio de uma série de iniciativas de gestão,
incluindo renegociações bilaterais de acordos com geradores de energia (aproximadamente
98 acordos ao longo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017) e
participação em 17 leilões e mecanismo de compensação de déficit (7 leilões ao longo de
2016 e 10 leilões em 2017), a Companhia reduziu seu nível de sobrecontratação para o ano
de 2016 para 110,2%, ou R$90,1 milhões (R$106,1 milhões atualizado pela SELIC até 31
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de dezembro de 2017), caso não venha a ser considerado como sobrecontratação
involuntária pela ANEEL; e 103,5% para o ano de 2017, dentro do limite regulatório de 105%
•

A Companhia divulgou ao mercado em maio de 2017 que solicitou o início formal de
avaliação de viabilidade técnica, econômica e financeira de celebração de termo aditivo ao
contrato concessão da Companhia, celebrado em 15 de abril de 1998, nos termos do
Despacho nº 2.194, de 16 de agosto de 2016. O aditivo irá tratar de temas específicos da
área de concessão da Companhia que acredita que o novo aditivo poderá gerar valor para
clientes, população e acionistas.

•

Em 09 de março de 2018, firmamos um acordo com a Eletrobrás, e com os advogados por
ela indicados, visando encerrar uma discussão judicial quanto à responsabilidade pelo
pagamento do saldo de encargos financeiros referentes ao empréstimo ECF1046/86. Com
base nos termos do acordo, a Companhia irá desembolsar o valor de R$ 1.500.000.000,00
(um bilhão e quinhentos milhões de reais), definido pelas partes no âmbito do processo de
mediação, da seguinte forma: R$1.400.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos milhões de
reais) em favor da Eletrobrás e R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) em favor dos
advogados da Eletrobrás, relativamente a honorários de sucumbência (“Acordo”). A eficácia
do Acordo ainda está sujeita ao trânsito em julgado da sua homologação judicial perante o
Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, o que dará ensejo ao encerramento
do processo judicial. Com base na opinião de seus assessores jurídicos, a administração da
Companhia considera que as chances de não homologação do Acordo são remotas, já que
o mesmo está em perfeita consonância com a legislação, possui justificativa econômica e
põe fim a uma controvérsia de quase trinta anos.

Solidificação da nossa governança corporativa
Em novembro de 2017, migramos para o Novo Mercado, o segmento de listagem da B3, que exige
as mais estritas práticas de governança corporativa. Conforme exigido pelo Novo Mercado, agora
temos uma única classe de ações ordinárias, resultando em uma base de acionistas diversificada,
todos com um voto por ação. Nós implementamos um novo conselho de administração composto
por nove membros, dos quais um em cada três será independente conforme determinado pelos
padrões de independência do Novo Mercado e estabeleceu um Comitê de Auditoria conforme
exigido pelo Novo Mercado, além de um Comitê de Remuneração e Pessoal e um Comitê de
Estratégia, Inovação e Sustentabilidade.
Nossa História
A Companhia foi originalmente constituída em 1971, embora o escopo atual de nosso negócio seja
resultado de uma cisão realizada em 1997 e de nossa posterior privatização pelo governo do Estado
de São Paulo em 1998, quando nossa companhia era conhecida como Eletropaulo - Eletricidade de
São Paulo S.A. Nossa companhia foi adquirida na privatização por um consórcio constituído por
The AES Corporation, Companhia Siderúrgica Nacional, Electricité de France e Reliant Energy. Em
2001, após uma série de mudanças em nossa estrutura acionária, The AES Corporation tornou-se
nossa acionista controladora e desde 2003, o BNDESPAR detém participação relevante em nossa
companhia.
Nossa migração para o Novo Mercado e a respectiva conversão de nossas ações preferenciais em
circulação na época em ações ordinárias foram aprovadas pelos detentores de 60,36% de nosso
capital social em outubro de 2017. Como parte desse processo de aprovação, os detentores de
3.058.154 ações preferenciais, representando 2,7% do total de nossas ações preferenciais,
discordaram da conversão e optaram por resgatar suas ações preferenciais pelo montante total de
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R$49,2 milhões. Em 6 de novembro de 2017, nosso Conselho de Administração ratificou a
conversão de todas as ações preferenciais remanescentes em ações ordinárias e nossa migração
para o Novo Mercado.
Acontecimentos Recentes
Encerramento do Litígio com a Eletrobrás
Em 4 de outubro de 2017, como parte de nossa Estratégia de Criação de Valor, assinamos um
Memorando de Entendimentos com a Eletrobrás, nos termos do qual as partes concordaram em
estabelecer um processo de mediação com o objetivo de encerrar a disputa judicial entre a
Companhia, a Eletrobrás e CTEEP em relação à responsabilidade pelo pagamento do saldo de um
empréstimo concedido em 1986 pela Eletrobrás à Eletropaulo-Eletricidade (que foi posteriormente
cindido e privatizado originando certas entidades, incluindo a Companhia e CTEEP), existente
desde 1999, com base nos valores em litígio relativos ao empréstimo de 1986.
Em 09 de março de 2018, firmamos um acordo com a Eletrobrás, e com os advogados da Eletrobrás,
visando encerrar a discussão quanto à responsabilidade pelo pagamento do saldo de encargos
financeiros referentes ao empréstimo ECF-1046/86. Com base nos termos do acordo, a Companhia
irá desembolsar o valor de R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), definido
pelas partes no âmbito do processo de mediação, da seguinte forma: R$1.400.000.000,00 (um
bilhão e quatrocentos milhões de reais) em favor da Eletrobrás e R$100.000.000,00 (cem milhões
de reais) em favor dos advogados da Eletrobrás, relativamente a honorários de sucumbência. A
eficácia do acordo ainda está sujeita ao trânsito em julgado da sua homologação judicial perante o
Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, o que dará ensejo ao encerramento do
processo judicial.
Encerramento do American Depositary Share Program
Nós decidimos encerrar nosso programa de American Depositary Share de Nível I ou ADS,
encerrando o contrato de depósito que regula nosso programa de ADSs em 12 de janeiro de 2018.
Os detentores de nossas ADSs tiveram até 12 de fevereiro de 2018 para optar por manter sua
participação diretamente nas ações ordinárias representativas das suas ADSs ou para receber o
recurso líquido da venda pelo depositário das ações ordinárias representativas das suas ADSs.
Oferta Pública de Aquisição de Ações da Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A.
Em 6 de abril de 2018, a Energisa S.A. (“Energisa”) publicou um edital de oferta pública
voluntária para aquisição de até a totalidade de emissão da Companhia, excluídas as ações da
Companhia mantidas em tesouraria, sujeito a determinadas condições (“OPA Energisa”).
Posteriormente, em 17 de abril de 2018, a Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A. (“Enel”)
publicou um edital de oferta pública voluntária concorrente à OPA Energisa, para aquisição de
até a totalidade das ações de emissão da Companhia, excluídas as ações da Companhia
mantidas em tesouraria, sujeito a determinadas condições (“OPA Enel”), posteriormente aditado
em 18 de abril de 2018, 19 de abril de 2018, 23 de abril de 2018, 25 de abril de 2018, 26 de abril
de 2018, 07 de maio de 2018, 14 de maio de 2018 e 30 de maio de 2018.
Em 20 de abril de 2018, a Neoenergia S.A. (“Neoenergia”) lançou oferta pública voluntária
concorrente à OPA Energisa para aquisição de até a totalidade das ações de emissão da
Companhia, excluídas as ações da Companhia mantidas em tesouraria, também sujeito a
determinadas condições (“OPA Neoenergia”).
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Em decorrência da não obtenção de certas renúncias condicionantes da OPA Energisa
(waivers), a Energisa publicou em 07 de maio de 2018 fato relevante informando seus acionistas
que a OPA Energisa foi revogada em todos os seus termos e condições.
Em 30 de maio de 2018, seguindo procedimento fixado pela Comissão de Valores Mobiliários,
a Enel e a Neoenergia apresentaram em envelopes lacrados suas últimas ofertas de preço. A
Enel ofereceu o maior preço por ação, de R$45,22, e a OPA Enel foi então registrada para leilão.
O leilão da OPA Enel estava condicionado, dentre outros fatores, à adesão por acionistas da
Companhia que fossem titulares de quantidade mínima de ações que assegure à Enel o controle
majoritário da Companhia (“Quantidade Mínima de Ações”). Caso não fosse verificada a
aceitação por acionistas titulares da Quantidade Mínima de Ações, a Enel desistiria e não
adquiriria qualquer ação objeto da OPA Enel.
O leilão para aquisição do controle da Companhia foi realizado em 4 de junho de 2018, tendo
sido adquiridas, pela Enel, 122.799.289 ações ordinária de emissão da Companhia,
representativas de 73,38% do capital total e votante da Companhia, incluindo as ações em
tesouraria, pelo preço de R$45,22 por ação.
Em 13 de julho de 2018, a Enel concluiu a aquisição das ações de acionistas minoritários que
solicitaram a venda de suas ações até o dia 04 de julho de 2018. Essa aquisição ocorreu em três
fases, nos dias 27 de junho, 06 de julho e 13 de julho de 2018, totalizando 33.359.292 ações,
correspondentes a 19,9% do capital total e volante da Eletropaulo.
Com a referida aquisição e o término do prazo de 30 (trinta) dias em que a Enel estava obrigada,
na forma do artigo 32-A da Instrução CVM nº 361/02 e do item 3.4.2 do Edital da Oferta Pública
Voluntária Concorrente para Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia (“OPA”),
divulgado pela Enel em 30 de maio de 2018, a adquirir as ações não vendidas no leilão da OPA,
realizado em 04 de junho de 2018, a Enel passa a deter 156.158.581 ações de emissão da
Companhia, correspondentes a 93,3% do seu capital total e votante.
Adicionalmente, o edital da OPA Enel prevê que a Enel esta não está obrigada a lançar a oferta
pública para aquisição de ações da Companhia por atingimento de participação relevante,
conforme previsto no art. 34 do estatuto social da Companhia (“OPA 30%”). Na visão da Enel,
a OPA 30% não é aplicável pelos seguintes motivos: (a) a Enel não havia adquirido ações da
Companhia nos últimos 12 meses de forma que o preço da OPA 30% seria o mesmo Preço por
Ação no âmbito da OPA Enel; (b) a OPA Enel foi dirigida indistintamente a todos os acionistas
da Companhia; e (c) a Enel estava disposta a adquirir até a totalidade das ações objeto da OPA
Enel, de modo que não houvesse rateio entre aqueles que aceitassem a OPA Enel.
Nos termos do edital da OPA Enel, Aa Enel promoverá, em até 30 dias contados da data em
que for obtida a última aprovação regulatória referente à aquisição das ações da Companhia,
um aumento de capital social da Companhia em montante de, pelo menos, R$1.500.000.000,00.
De acordo com a legislação e regulamentação aplicável, além do estabelecido no contrato de
concessão da Companhia, é necessária a aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica
– ANEEL (“ANEEL”) em caso de mudança de controle societário da Companhia.
Em 21 de maio de 2018, a Enel protocolou junto à ANEEL solicitação de anuência para a
aquisição de até́ 100% das ações ordinárias de emissão da Companhia e, em 11 de junho de
2018, tal anuência foi formalizada pela ANEEL.
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(a)

características do processo de produção

A Companhia não produz a energia que distribui. A Companhia adquire toda a sua energia
principalmente por meio de:
compra em leilões regulados de energia;
cotas de energia de Itaipu;
cotas de garantia física e cotas de Angra 1 e 2; e
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia
Elétrica (“PROINFA”).
Para uma descrição da relação mantida entre a Companhia e os seus fornecedores, vide item 7.3
“e” deste Formulário de Referência. Para informações sobre os efeitos relevantes da regulação
estatal no processo de compra de energia pela Companhia, vide item 7.5 deste Formulário de
Referência.
(b)

características do processo de distribuição

Área de Concessão e Processo de Distribuição de Energia
A Companhia é a maior distribuidora privada de energia elétrica do Brasil em termos de volume de
energia, conforme dados da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica –
ABRADEE, atualizados em 31 de dezembro de 2016.
O processo de distribuição de energia elétrica realizado pela Companhia, em 31 de dezembro de
2017, abrangia uma área de concessão de, aproximadamente, 4.526 quilômetros quadrados, que
inclui o município de São Paulo e outros 23 municípios da grande São Paulo e regiões adjacentes,
conforme demonstrado no mapa abaixo:

A Companhia distribui energia na área de concessão demonstrada no mapa acima, que engloba
aproximadamente 8,6% da população do Brasil, de acordo com estimativas divulgadas pelo IBGE
em 2017. Em 2015, data em que houve as últimas informações divulgadas pelo IBGE sobre o
Produto Interno Bruto (PIB) por município, a área de concessão da Companhia representou
aproximadamente 15,8% do PIB. A área de concessão da Companhia cobre aproximadamente 18
milhões de habitantes. O processo de distribuição de energia elétrica realizado pela Companhia em
sua área de concessão consiste na transferência da energia para consumidores por meio de
sistemas de distribuição, conforme apresentados a seguir.
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Transmissão
O sistema nacional de transmissão, em tensões iguais ou superiores a 230 kV, possibilita a
integração das instalações de geração existentes aos sistemas de distribuição das concessionárias
de distribuição, que realizam a transferência em grande volume de energia em voltagens de 230kV
ou superiores a partir de instalações de geração e estações de energia para os sistemas de
subtransmissão e distribuição por meio de uma rede de transmissão. Tal sistema é composto pelas
linhas de transmissão e subestações das concessionárias de transmissão nacionais.
Em São Paulo, essas instalações de transmissão são basicamente de propriedade das empresas
Furnas Centrais Elétricas S.A. e Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. –
CTEEP (“CTEEP”), sendo que o sistema distribuidor da Companhia está conectado em 20 pontos
de conexão de propriedade do grupo ISA CTEEP (IE CTEEP, IE Serra do Japi e IE Pinheiros) e em
um ponto de conexão de propriedade da empresa de geração EMAE - Empresa Metropolitana de
Águas e Energia. Os pontos de conexão são subestações que transformam as tensões de
transmissão (230 kV e acima) em tensões de sub- transmissão (88kV e 138 kV) e, no caso
específico da CTEEP, também em tensões de distribuição (13,8 kV, 20 kV e 34,5 kV).
Subtransmissão (88kV e 138 kV)
A Companhia conecta-se às subestações transformadoras do grupo ISA CTEEP e da EMAE nas
tensões de 88 kV e 138 kV e desses pontos de conexão derivam as linhas de subtransmissão de
sua propriedade e que permeiam sua área de concessão.
O sistema de subtransmissão da Companhia consiste em 1.641,4 quilômetros de circuito (“km.c”)
de linhas aéreas e 201,9 km.c de linhas subterrâneas. A este sistema são conectadas as 156
subestações de distribuição de energia da Companhia. Essas subestações, por seu turno,
rebaixam a tensão de 88 kV ou 138 kV para as tensões de distribuição de 3,8 kv, de 13,8 kV, de 20
kV, de 23 kV e de 34,5 kV. Seu sistema de subtransmissão opera de forma radial em condições
normais de operação, com circuitos duplos, possibilitando, em função da carga do momento, a
transferência de carga na hipótese de desligamento de um deles. A Companhia faz o
acompanhamento da evolução da carga além das projeções de crescimento de mercado. A
Companhia realiza estudos técnicos como forma de garantir o atendimento ao mercado de energia,
em condições normais de operação.
A Companhia opera 156 subestações de distribuição com uma capacidade de transformação de
14.553 mega volt ampére (MVA). A exemplo das linhas de subtransmissão, com circuitos duplos,
as subestações da Companhia estão planejadas para suportar a perda de uma unidade
transformadora sem causar interrupção do fornecimento de energia elétrica. Cada subestação de
transformação de distribuição possui, portanto, mais de um transformador.
Desta forma, o sistema da Companhia foi desenhado a partir de um critério de contingência
conhecido por “N-1”, o qual visa garantir a continuidade do fornecimento em caso de perda de um
elemento importante do sistema, como por exemplo, uma linha de subtransmissão ou um
transformador de potência de subestação.
Além disso, a Companhia elaborou um plano de contingência para restaurar o fornecimento de
energia às suas instalações com a finalidade de prevenir interrupções aos seus clientes. Para se
proteger também, quando da eventual queima de transformadores, a Companhia possui
subestações portáteis e transformadores e equipamentos sobressalentes que podem rapidamente
serem repostos no lugar daqueles que tenham sido avariados.
Distribuição (3,8kV a 34,5kV)
Por fim, das subestações de distribuição derivam os circuitos de distribuição.
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A Companhia opera 1.675 circuitos de distribuição aérea nas tensões de 3,8kV, 13,8kV, 23kV e
34,5kV, e 108 circuitos de distribuição subterrânea nas tensões de 20 kV e 34,5 kV. O sistema de
distribuição da Companhia consiste em 19.697 km de redes aéreas e 1.327 km de redes
subterrâneas. Parte dos seus consumidores é suprida diretamente por esse sistema (consumidores
de média tensão).
O restante dos seus consumidores é atendido pela rede secundária (consumidores de baixa
tensão), através de 207 mil transformadores de distribuição, que transformam as tensões de
distribuição para as chamadas tensões secundárias (ou baixa tensão). Da saída desses
transformadores derivam os circuitos secundários, que consistem em 20.076 km de cabos aéreos e
921 km de cabos subterrâneos (secundários), operando nas tensões de 115/230 V ou 127/220 V.
A manutenção e expansão da rede de distribuição da Companhia em geral exigem a construção de
novas instalações e a instalação de novos equipamentos. Essa expansão pode sofrer atrasos por
diversas razões, inclusive problemas ambientais e de engenharia imprevistos. Entretanto,
eventuais perdas resultantes de insuficiências na rede de distribuição da Companhia devidas a
atrasos na construção e instalação de equipamentos são, em geral, reduzidas porque seu sistema
de distribuição está projetado para suportar sobrecargas temporárias dentro de limites prédefinidos e monitorados, e seus planos de manutenção e expansão em geral contemplam soluções
de construção alternativas.
Para mais informações sobre os investimentos realizados pela Companhia na manutenção e
expansão de sua rede, vide item 10.8 deste Formulário de Referência.
Desempenho do Sistema de Distribuição
A tabela a seguir mostra informações a respeito das perdas de energia elétrica conforme apuradas
pela Companhia, não incluindo perdas de transmissão (rede básica) relacionadas à sua rede e a
frequência e duração de interrupções de energia por cliente por ano, nos três últimos exercícios
sociais:
Indicadores de Desempenho

2017

2016

2015

Perdas técnicas

5,2%

5,2%

5,7%

Perdas não técnicas (Perdas comerciais)

4,5%

4,4%

3,6%

Total de perdas de energia elétrica

9,7%

9,6%

9,4%

Frequência de interrupções por cliente por ano
(em número de vezes)

6,2

6,9

6,6

Duração média de interrupções por cliente por
ano (em horas)

11,7

15,7

23,8

Tempo Médio de Atendimento - TMA (em
minutos)

449

458

561

Interrupções

A Companhia está sujeita a regulamentação da ANEEL que determina o pagamento de
compensações financeiras aos consumidores da área de concessão quando houver violação dos
indicadores individuais de qualidade do fornecimento de energia elétrica.
Perdas de Energia
Costuma-se classificar as perdas de energia em dois tipos: técnicas e não técnicas ou comerciais.
As técnicas são aquelas que ocorrem no curso regular da distribuição de energia da Companhia
(perdas por aquecimento), incluindo perdas em todos os fios e equipamentos da rede elétrica,
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enquanto as não técnicas resultam de ligações ilegais, furto de energia, queima de medidores e
erros de cadastro e medição.
As perdas totais de energia são calculadas com base no “Critério de Perdas Físicas”, que
considera o total de suprimento de energia medido na fronteira da rede elétrica da Companhia com
a da rede de transmissão nacional, ou seja, no ponto de medição entre a transmissora e a
distribuidora de energia nos últimos 12 meses, que em 31 de dezembro de 2017 era 47.548 GWh e
deduzindo-se a parcela referente ao faturamento de todos os seus clientes, inclusive os livres,
excetuando-se as energias retroativas faturadas relativas à recuperação de fraudes. Com base
nessa metodologia, a perda física total apurada em 31 de dezembro de 2017 foi de 9,7%,
comparada a 9,6% em 31 de dezembro de 2016 e 9,4% em 31 de dezembro de 2015. A variação
do indicador de perdas a partir de 2015 decorrente principalmente dos aumentos tarifários no
período e do cenário macrôeconomico.
A taxa de perda de energia da Companhia é baixa se comparada à média de outras grandes
distribuidoras de energia brasileiras, que possuem um índice de complexidade social equivalente
ao da área de concessão da Companhia.
Como resultado do Programa de Racionamento implantado em 2001, a Companhia obteve um
significativo aumento em perdas comerciais resultantes de fraudes de clientes que tentavam evitar
o limite de gasto de energia imposto pelo racionamento através do uso de conexões clandestinas e
de fraudes nos medidores. Em função deste aumento, a partir de 2003 a Companhia intensificou
seu programa de redução de perdas, atuando fortemente no combate a fraudes de energia.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, foram realizadas 410.378 mil
inspeções e identificadas 118.353 mil irregularidades, em comparação com 384.709 mil inspeções
e 90.981 mil irregularidades no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. Este
aumento de 30% na identificação de irregularidades deve-se ao uso de tecnologias mais atuais
com inteligência analítica, redes neurais, machine learning e revisão das estratégias para identificar
instalações de clientes com perdas, inclusive aquelas originadas por falhas de processos internos.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 foram regularizadas 65,5 mil ligações
clandestinas que estavam conectadas na rede de distribuição da concessionária sem que sua
energia consumida fosse faturada pela Companhia. Além disso, a Companhia recuperou 146.753
mil instalações que se encontravam cortadas no sistema comercial da Companhia, porém ligadas
fisicamente e consumindo energia indevidamente.
O programa de redução de perdas da Companhia consiste em medidas relacionadas ao
mapeamento da perda de energia, uso de novas tecnologias de detecção e coibição de fraudes,
treinamento de equipes, disponibilização de canais de denúncias, regularização de instalações que
estão consumindo energia indevidamente, blindagem de centros de medições, entre outras. No
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, as iniciativas de combate a perdas já
acrescentaram ao mercado faturado 759,1 GWh de energia. No ano de 2016, o total de energia
adicionada por essas ações ao mercado foi de 635,4 GWh.
Interrupções de Energia
Desde 1998, ano da privatização, os indicadores de qualidade da Companhia têm apresentado
significativas melhorias, reflexo de uma atuação focada e forte sobre os problemas que causam as
interrupções no fornecimento de energia elétrica e da aplicação de tecnologia e soluções de
engenharia mais eficientes.
Comparando-se os valores de Duração Equivalente por Consumidor (“DEC”), que indica o tempo
total anual de interrupção, que, em média, cada consumidor sofreu durante o período de um ano, e
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os valores de Frequência Equivalente por Consumidor (“FEC”), que mostra quantas vezes no ano
houve interrupções, a Companhia obteve indicadores de qualidade e confiabilidade bem melhores.
Para o ano de 2015 os valores de DEC e FEC foram de 23,78 horas e 6,59 vezes,
respectivamente, que foi fortemente impactado pelo efeito do El Niño que aconteceu no segundo
semestre de 2015, pela maior incidência de desligamentos programados e pelo patamar de
expurgo aplicado menor que no anterior. Em 2016, os valores de DEC e FEC representaram uma
redução de 33% no DEC e uma elevação de 4,4% no FEC em comparação a 2015. Já em 2017, os
valores de DEC e FEC representaram uma redução de 25% no DEC e de 10% no FEC, comparado
a 2016.
Entretato, mesmo com essa significativa melhora nos resultados, a Companhia ainda apresenta
performance além dos limites de qualidades estabelecidos pela ANEEL. Para reverter essa
situação, a Companhia comprometeu-se com o regulador em agosto de 2017 a executar um
extenso programa de obras que garantirão, até agosto de 2019, o alcance dos limites regulatórios
de qualidade do fornecimento para DEC e FEC. Esse programa inseriu-se no que a ANEEL
chamou de 2º Ciclo do Plano de Resultados, por meio do qual serão acompanhados
quadrimestralmente a evolução das ações planejadas e os resultados parciais alcançados.
Na esteira desse programa de obras, a Companhia tem aumentado a intensidade das ações
voltadas para a qualidade de fornecimento de energia. Muitas das interrupções nos circuitos de
distribuição foram causadas por galhos de árvores que caíram sobre a rede. Para minimizar tais
paralisações, a Companhia implementou na sua área de concessão, programas de poda de
árvores além da substituição da rede convencional por rede compacta (spacer cable), que tem por
objetivo reduzir a quantidade de desligamentos, ao mesmo tempo em que possibilita uma
convivência mais harmoniosa da rede elétrica com a arborização. Para reduzir o impacto das
interrupções do fornecimento de energia, temos instalado religadores automáticos em nossos
alimentadores primários de distribuição aérea, bem como sistemas de reconfiguração automática
da rede (self-healing) para minimizar o impacto das interrupções.
Para mais informações sobre os investimentos realizados pela Companhia para melhoria dos
serviços prestados aos seus clientes, vide item 10.10 deste Formulário de Referência.
Procedimentos de Faturamento
As tarifas que a Companhia cobra pela distribuição de energia a consumidores finais são
determinadas de acordo com o contrato de concessão celebrado com a Agência Nacional de
Energia Elétrica (“ANEEL”) em 15 de junho de 1998, que lhe concede o direito de distribuir energia
na sua área de concessão até 15 de junho 2028 (“Contrato de Concessão”) bem como de acordo
com a regulamentação estabelecida pela ANEEL a esse respeito. O Contrato de Concessão da
Companhia e a regulamentação estabelecem um teto para as tarifas e preveem ajustes anuais,
periódicos e extraordinários.
Para determinar as tarifas aplicáveis, cada cliente é colocado em um grupo específico de tarifa,
definido por lei. Clientes do Grupo A são aqueles que recebem energia com tensão fornecimento
igual ou superior a 2,3 kV, com a característica de possuírem Cabine Primária (Média Tensão) ou
Estação de Transformação (Alta Tensão).
O Grupo A é dividido em Subgrupos tarifários (A1, AS, A2, A3, A3a e A4) para cada tipo de tensão
de fornecimento.
Nas modalidades tarifárias horárias Azul e Verde leva-se em conta o horário de utilização do dia,
tendo uma tarifa mais elevada no horário de ponta.
Desde julho de 2015, por força de alteração da resolução 414, artigo 57, parágrafo 6º, a
modalidade tarifária convencional foi extinta sendo que os clientes foram migrados para as
modalidades tarifárias verde ou azul.
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Adicionalmente, existem os clientes classificados como Grupo B que, por sua vez, são aqueles que
recebem energia com tensão de alimentação inferior a 2,3 kV (Tensão Nominal de 115 / 230 V),
sendo esse grupo de clientes subdividido em: clientes residenciais, residenciais baixa renda
(também conhecido como tarifa social de energia elétrica – TSEE), rurais, de iluminação pública e
outras classes (comerciais, industriais, etc.) tendo cada um dos subgrupos uma tarifa específica
(“Grupo B”).
O Grupo B é dividido em subgrupos, residencial baixa renda, residencial B1, rural B2, demais
classes B3 e iluminação pública B4a e B4b.
Os clientes enquadrados como residencial baixa renda, possuem uma tarifa escalonada por faixa
de consumo, e para os demais subgrupos aplica-se uma única tarifa.
As leituras de medidores e a emissão das faturas são feitas mensalmente para todos os clientes.
As faturas são preparadas a partir de leituras de medidores ou com base no valor estimado quando
ocorre impedimento de acesso à leitura ou deficiência no equipamento de medição.
Clientes de baixa tensão, em geral, recebem as faturas no ato da leitura (impressão simultânea da
fatura com a leitura, também chamado de “on site billing”). Em casos excepcionais, a fatura é
apresentada dentro de três dias úteis após a leitura do medidor e ainda há possibilidade da entrega
da fatura por meio eletrônico (e-mail). Em todos os casos, o vencimento ocorre em, no mínimo,
cinco dias úteis após a data da apresentação da fatura. Em caso de falta de pagamento, a fatura
passa por um processo de segmentação automática no sistema comercial CCS, onde a mesma é
classificada em cinco níveis de inadimplemento: auto-pagável, baixo risco, médio risco, alto risco e
super alto risco . Nos meses seguintes, os clientes passam a receber em suas faturas avisos de
débitos, sendo que quinze dias após o recebimento deste aviso, o cliente estará sujeito a
suspensão do fornecimento, caso o pagamento não seja recebido neste prazo. Para os casos autopagável e baixo risco de inadimplemento, isto ocorre no segundo ciclo de faturamento e para os
casos de super alto risco de inadimplemento, um aviso é enviado separado da fatura de energia, 7
dias após a data de vencimento.
Clientes privados atendidos em média ou alta tensão recebem as faturas dentro de dois dias úteis
após a leitura, com vencimento em cinco dias úteis após a data da apresentação da fatura. Já os
clientes públicos atendidos nessas tensões, têm o vencimento 10 dias úteis após a apresentação
da fatura. Em caso de falta de pagamento, um aviso é enviado em três dias úteis após a data de
vencimento, concedendo um prazo de quinze dias para que seja efetuado o pagamento. Caso o
pagamento não seja efetuado nesse prazo, o cliente fica sujeito à suspensão do serviço.
Diariamente, os dados relacionados às unidades consumidoras sujeitas à suspensão do
fornecimento de energia elétrica devido à inadimplência ficam disponíveis em uma mesma base de
dados no CCS (cesta de corte). A área de cobrança fica responsável por selecionar as unidades
consumidoras que devem ter o fornecimento de energia elétrica suspenso, seguindo critérios de
logística, montante da dívida e capacidade operacional.
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A tabela abaixo apresenta a despesa com perda estimada com créditos de liquidação duvidosa nos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, bem como quanto a
referida despesa representava em relação à receita(1) (2) da Companhia, para os três últimos
exercícios sociais:

Em R$ milhões
(exceto %)

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2017
2016
2015
% da
% da
% da
R$
R$
Receita(1)
R$
Receita(1)
Receita(1)
(2)

(2)

(2)

Perda estimada com
créditos de liquidação
(170,7)
0,9%
-309,0
1,5%
-197,0
0,8%
duvidosa
1) A partir de 2016 a Receita utilizada para apuração do indicador passou a ser a Receita
Regulatória ao invés da Receita Bruta da Companhia;
2) A Receita Regulatória desconsidera: Energia de Curto Prazo, Subvenção de CDEE, Fator X,
Atualização do Ativo Financeiro da Concessão, Outras Receitas e Obrigações Especiais.
Para mais informações sobre as regras que regem as tarifas praticadas pela Companhia, bem
como sobre as metodologias de reajuste e revisão dessas tarifas, vide item 7.5 deste Formulário de
Referência.
(c)

características dos mercados de atuação

i. participação em cada um dos mercados
O Contrato de Concessão da Companhia prevê exclusividade para a distribuição de energia dentro
de sua área de concessão (monopólio natural da rede de distribuição), não incluindo a venda de
energia para os clientes livres. A legislação do setor elétrico prevê que, sob determinadas
condições, alguns de seus clientes se tornem consumidores livres, o que lhes possibilita contratar a
compra de energia elétrica diretamente de geradoras ou comercializadoras. Quando esses clientes
escolhem outro fornecedor de energia elétrica, podem negociar o preço da energia (commodity)
com o fornecedor de sua escolha e pagam uma tarifa do uso do sistema de distribuição (“TUSD”) e
transmissão (“TUST”), correspondentes à remuneração dos custos referentes ao uso do sistema de
distribuição e transmissão e à remuneração do ativo da Companhia.
A decisão acerca da migração deve ser bem avaliada por parte do cliente, uma vez que há regras
que enrijecem o retorno ao mercado regulado atendido pela Companhia. Esse retorno somente
pode ocorrer cinco anos após a comunicação formal dessa intenção por parte do cliente à
Companhia ou em prazo menor, a critério da concessionária.
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia possuía 1.192 unidades consumidoras faturadas que
optaram por tornarem-se consumidores livres, representando 0,02% do total de consumidores
dentro da área de concessão da Companhia. A receita referente a disponibilização do sistema de
transmissão e distribuição – TUSD foi de R$1.000,4 milhões e R$943,4 milhões nos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016, respectivamente. No exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2015, a receita referente a disponibilização do sistema de
transmissão e distribuição – TUSD, incluindo transferência para obrigações especiais ultrapassagem de demanda e excedente de reativos – TUSD foi de R$863,4 milhões. De forma
complementar, consumidores com grande capacidade instalada podem, mediante autorização da
ANEEL, migrar sua conexão para a rede básica, afetando diretamente a rentabilidade da
Companhia, pois deixariam de pagar pela tarifa de uso do sistema de distribuição. São
consumidores com características específicas que podem fazer essa opção.
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ii. condições de competição nos mercados
A Companhia não sofre concorrência no seu ramo de atividade, tendo em vista que sua prestação
de serviços ocorre sob o regime de concessão. A Companhia poderá enfrentar concorrência no
futuro em novo processo licitatório para renovação de tal concessão. Não obstante, a Companhia
acredita ter vantagens competitivas, conforme descritas abaixo, que facilitarão o seu sucesso em
eventual licitação.
Como a Companhia atua em ambiente regulado, as regras de competição desse mercado são
restritas, estando sujeitas a variáveis como:
Atividades Restritas: Distribuidoras participantes do Sistema Interligado Nacional – SIN não
podem (i) desenvolver atividades relacionadas à geração e transmissão de energia, (ii) vender
energia a consumidores livres, (iii) deter, direta ou indiretamente, qualquer participação em
qualquer outra empresa, ou (iv) desenvolver atividades que não estejam relacionadas às suas
respectivas concessões, exceto aquelas permitidas por lei ou constantes do contrato de
concessão.
Eliminação do self-dealing: Uma vez que a compra de energia para consumidores cativos
passou a ser realizada no Ambiente de Contratação Regulada (ACR), a contratação entre
partes relacionadas (self-dealing), por meio da qual as distribuidoras podiam atender até 30,0%
de suas necessidades de energia por meio da aquisição de energia de empresas afiliadas, não
é mais permitida, exceto no contexto dos contratos que foram devidamente aprovados pela
ANEEL antes da promulgação da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico ou em função de
leilões de energia em que empresas afiliadas atuem concomitantemente; e
Limitações à Participação: Em 2008, a ANEEL estabeleceu novas regras à concentração de
certos serviços e atividades no setor energético, com base na Resolução 378/09. De acordo
com essas regras a ANEEL analisará, quando entender pertinente, os atos e concentrações no
âmbito do setor de energia.
Como a maior distribuidora privada de energia elétrica do Brasil em termos de consumo de energia,
conforme dados da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – ABRADEE,
atualizados em dezembro de 2016, a Companhia acredita possuir um conjunto de vantagens
competitivas que lhe permitem continuamente melhorar sua performance operacional e financeira e
enfrentar a concorrência em futuros processos licitatórios, conforme descrito no item 7.1 deste
Formulário de Referência.
(d)

eventual sazonalidade

O comportamento do mercado de atuação da Companhia está diretamente relacionado ao
crescimento da economia. Sua área de concessão cobre a maior parte da grande São Paulo, a
maior região metropolitana do Estado mais desenvolvido e industrializado do Brasil.
Adicionalmente, cada consumidor apresenta características típicas de consumo, de acordo com as
variações climáticas, período do ano, região geográfica e classe de consumo a que pertence,
introduzindo assim, períodos de sazonalidade nas vendas de energia. Essa sazonalidade pode
exercer impacto em magnitudes distintas ao longo dos anos, isto é, em determinado ano ela pode
ser maior ou menor dependendo de fatores como: calendário de feriados e de dias de faturamento;
e cenário econômico do país. Assim, a Companhia entende que não é possível isolar e mensurar o
impacto da sazonalidade nos meses, mas sabe-se que ela existe pelo histórico do consumo.
Nos meses de janeiro e fevereiro, o negócio da Companhia apresenta um impacto sazonal
negativo em função:
do faturamento dos últimos ciclos de dezembro (que são mais fracos devido aos feriados e
faturados somente em janeiro);

PÁGINA: 180 de 509

Formulário de Referência - 2018 - ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.

Versão : 18

7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais

de ser um período de férias onde uma parte significativa da população viaja e
consequentemente, deixa a área de concessão; e
de grande concentração de feriados, com destaque para o carnaval.
(e)

principais insumos e matérias primas, informando:

O principal insumo da Companhia é a energia elétrica. Em 31 de dezembro de 2017, a fonte de
suprimento de energia da Companhia era composta da seguinte forma: 77% proveniente de
energia hidrelétrica, 14% de energia proveniente de combustíveis fósseis, 4% proveniente de
energia nuclear e 5% de energia proveniente de fontes alternativas (energia eólica, energia solar,
etc.).
i.

descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a
controle ou regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da
respectiva legislação aplicável

As relações mantidas pela Companhia com fornecedores ocorrem dentro de um setor regulado,
que segue normas e parâmetros de venda de energia, conforme abaixo descritas.
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia possuía três tipos básicos de acordos de fornecimento:
cotas de energia de Itaipu, que se estendem até 2027 e respondiam por 24% de seu
fornecimento de energia,
cotas de suprimento de energia de projetos do PROINFA, que correspondiam a 2% de seu
fornecimento de energia; e
compras através de leilões regulados e cotas de garantia física que respondiam por
aproximadamente 74% do restante de seu fornecimento de energia.
Eventualmente a Companhia pode suprir volumes de energia através de compras na Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”), o chamado mercado spot.
A Companhia não pode prever os eventuais efeitos da renegociação das disposições contratuais
dos contratos celebrados por ela e mencionados neste item.
Compra de Energia em 2017
As tabelas a seguir estabelecem, com respeito aos três últimos exercícios sociais, algumas
informações sobre tarifas e volumes relativos às principais compras de energia da Companhia.
(R$/MWh)

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

200,7

192,5

280,6

-

-

212,0

Leilões CCEAR e Compra CCEE

150,0

140,5

157,2

PROINFA

287,7

337,6

251,1

Angra 1 e 2

227,6

201,0

163,2

Itaipu
Contratos Bilaterais
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31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Total de
GWh

% da
energia
adquirida

Total de
GWh

% da
energia
adquirida

Total de
GWh

% da
energia
adquirida

9.344

23,7%

9.167

20,5%

9.250

20,7%

-

0,0%

-

0,0%

11.108

24,8%

27.553

70,0%

32.956

73,8%

21.770

48,7%

839

2,1%

904

2,0%

943

2,1%

Angra 1 e 2

1.631

4,1%

1.636

3,7%

1.675

3,7%

TOTAL

39.367

100,0%

44.663

100,0%

44.746

100,0%

Itaipu
Contratos
Bilaterais
Leilões CCEAR
e Compra CCEE
PROINFA

Em 30 de julho de 2004, o governo editou regulamentação relativa à compra e venda de energia no
Ambiente de Contratação Regulada (“ACR”) e no Ambiente de Contratação Livre (“ACL”), assim
como a outorga de autorizações e concessões para projetos de geração de energia. Essa
regulamentação inclui regras referentes aos leilões, aos contratos de comercialização de energia e
ao método de repasse dos custos de aquisição de energia elétrica aos consumidores finais.
De acordo com as diretrizes dessa regulamentação:
todas as distribuidoras devem garantir a contratação de toda a energia (e potência) necessária
para o atendimento de 100,0% de seus mercados ou cargas; e
os agentes vendedores de energia devem fornecer suporte comprobatório (lastro) por meio de
garantia física de usinas próprias ou de contratos de compra e venda de energia com terceiros.
Os agentes que não cumprirem tais exigências estão sujeitos às multas impostas pela ANEEL,
por meio da CCEE, conforme procedimentos vigentes.
As distribuidoras devem definir os montantes a serem contratados por meio dos leilões, conforme
prazos e condições estabelecidos em ato do MME. Além disso, as empresas de distribuição são
obrigadas a especificar a parte do montante que pretendem contratar para atender seus
consumidores potencialmente livres, ou seja, aqueles que apresentam os requisitos para se
tornarem consumidores livres, mas ainda não exerceram essa opção.
Uma das principais diretrizes do processo de implementação do novo modelo do setor elétrico
consiste na obrigação de que as concessionárias de distribuição adquiram energia através do
ambiente regulado. De acordo com o Decreto nº 5163, de 30 de julho de 2004, os agentes de
distribuição devem comprar energia para atendimento de seus mercados de consumidores cativos
por meio dos leilões de energia elétrica realizados no ACR.
O MME estabelece o montante total de energia a ser comercializado no ACR e a lista das
instalações de geração que terão permissão para participar dos leilões a cada ano.
Os Leilões de Energia Elétrica
A regulamentação determina que as empresas de distribuição de energia cumpram suas
obrigações de fornecimento de energia basicamente por meio de leilões públicos, em conformidade
com os procedimentos descritos abaixo.
Além desses leilões e de contratos celebrados anteriormente à vigência da Lei do Novo Modelo do
Setor Elétrico, a empresa de distribuição pode comprar energia de (i) geração distribuída,
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empresas de geração ligadas diretamente à rede da empresa de distribuição que não sejam
hidrelétricas com capacidade maior que 30 MW e algumas companhias geradoras térmicas, e,
compulsoriamente, de (ii) projetos de geração de energia participantes da fase inicial do PROINFA,
(iii) Itaipu Binacional, (iv) Angra I e II e (v) Cotas de Garantia Física.
Os editais para os leilões são preparados pela CCEE, em conformidade com as diretrizes
estabelecidas pelo MME, notadamente a utilização do critério de menor tarifa no julgamento. Cada
empresa geradora que contrate a venda de energia por meio do leilão firmará um Contrato de
Comercialização de Energia no ambiente Regulado (“CCEAR”) com cada empresa distribuidora,
proporcionalmente à demanda estimada da distribuidora.
Leilões de energia Existente
Os Leilões de Energia Existente estão previstos no artigo 19 do Decreto n.º 5.163/04.
Os leilões de energia existente complementam os contratos de energia nova para cobrir assim
100% da carga. Seu objetivo é recontratar periodicamente a energia existente, por meio de leilões
anuais de contratos com duração de 1 a 15 anos. A entrega da energia pode ser feita até 5 anos
após o leilão, conforme produtos criados no edital do certame. Os leilões A-1 possuem limites
máximos de compra de energia.
O preço do CCEAR de energia existente é determinado em leilão promovido pela ANEEL pelo
lance do vendedor. Os reajustes de preços dos CCEARs de energia existente dependem do edital
de cada leilão. No leilão de energia de 2017, por exemplo, apesar da duração de 2 anos de
suprimento não há reajuste de preços após o primeiro ano de suprimento. Todos os leilões
anteriores de energia existente com mais de 1 ano de suprimento previram esse reajuste de
preços.
O repasse de preços destes leilões às tarifas das distribuidoras é integral.
Além da duração, os contratos de energia existente têm outras características especiais que os
diferenciam dos contratos de energia nova: a quantidade de energia existente contratada pode ser
gerenciada através de diversas modalidades de Mecanismo de Cessão de Sobras e Déficits
(MCSD). Ao todo, existem quatro opções de MCSD de energia existente, sendo elas:
MCSD Mensal: referente à migração de consumidores potencialmente livres do mercado cativo
para o livre, desde que a migração se dê por fonte convencional. A energia não cedida entre
distribuidoras é devolvida aos geradores;
MCSD Trocas Livres: é derivado de outros desvios de mercado e limitado até a equalização
dos montantes declarados de sobras e déficits. Não é feita devolução de montantes ao
gerador, e as cessões dependem de haver distribuidoras com sobras e outras com déficits de
energia;
MCSD 4%: a quantidade de energia contratada pode ser reduzida, a critério da distribuidora,
em até 4% a cada ano para adaptação a desvios em relação às projeções de demanda;
MCSD Ex-post: ocorre anualmente e se dá apenas para compensação para fins de lastro, ou
seja, não há cessão ou redução de contratos.
Leilões de Energia Nova
Segundo a regulamentação em vigor, cabe à ANEEL promover, direta ou indiretamente, licitação
na modalidade de leilão, para a contratação de energia elétrica pelos agentes de distribuição do
Sistema Interligado Nacional (“SIN”), observando as normas gerais de licitações e concessões e as
diretrizes fixadas pelo MME. Os leilões de energia nova (“EN”) têm como objetivo promover a
construção de nova capacidade para atender ao crescimento do consumo das distribuidoras.
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Nestes leilões, contratos de suprimento de energia de longo prazo (20 anos para termelétricas e 30
anos para hidrelétricas) são oferecidos pelos geradores candidatos.
A cada ano, ao menos dois tipos de leilões de EN são realizados: (i) leilão A-6 ou A-5, que oferece
contratos bilaterais para nova capacidade com duração entre 15 e 30 anos, com entrada em
operação em cinco anos ou seis anos após o leilão. (ii) leilão A-4 ou A-3, que oferecem contratos
bilaterais para nova capacidade com duração entre 15 e 30 anos e com entrada em operação em 4
ou 3 anos após o leilão. O objetivo é a criação de um complemento para o leilão A-5 ou A-6
realizado dois anos antes, permitindo uma correção dos desvios causados pela incerteza na
trajetória da demanda. Cabe ressaltar que o processo de leilão é conduzido separadamente de
acordo com o tipo de empreendimento: se termelétrico ou hidrelétrico.
A sistemática destes leilões de energia determina que as distribuidoras devem declarar sua
demanda para os referidos anos de suprimento, sendo as demandas individuais agregadas para a
formação de um pool comprador de energia elétrica. A alocação da quantidade de energia a ser
demandada de fonte termelétrica, alternativa ou hidrelétrica é estabelecida pelo MME, que fixa uma
fração de energia elétrica mínima a ser demandada de fontes de geração, com o intuito de
diversificar a matriz energética nacional no longo prazo de tal maneira a atingir os objetivos de
diversificação estabelecidos no Plano Decenal de Energia Elétrica. Sendo assim, dentro de cada
fonte de geração, são selecionados aqueles projetos cujas propostas de preço de venda de energia
elétrica futura sejam as menores, mas sempre respeitando o percentual mínimo de energia advinda
de cada fonte conforme estabelecido pelo MME para cada leilão. Estes projetos vão sendo
gradativamente selecionados até que o montante de oferta agregada de energia seja suficiente
para atender à demanda do pool comprador.
Especificamente, para a classificação dos empreendimentos de fontes termelétrica ou alternativa,
os preços ofertados em leilão são baseados em um índice custo-benefício (“ICB”), que leva em
consideração o custo associado à previsão de geração das usinas. O preço efetivo da energia é
composto por uma remuneração fixa (RF, em R$/ano), que compensa seu investimento e demais
custos fixos e por uma remuneração variável que inclui o reembolso dos custos operativos da
usina, quando ela é gera energia ou os custos de compra de energia no mercado de curto prazo,
quando a usina não gera energia. Portanto, o ICB resultante do leilão é um preço de referência,
que pode ser diferente do valor efetivamente pago pelas distribuidoras às usinas contratadas.
Independente da fonte de geração, a distribuidora conta com a possibilidade do repasse integral
dos custos de aquisição de energia às tarifas de fornecimento, desde que respeitados os limites de
contratação de energia estabelecidos pelo Decreto n.º 5.163/2004. Até a presente data, a
Companhia assegurou o repasse integral dos custos de aquisição de energia às suas tarifas de
fornecimento, pendente apenas de decisão da ANEEL a sobra de energia do ano de 2016.
Após a realização do leilão de energia nova, há a possibilidade de troca ou redução de montantes
contratos nos mecanismos de MCSD Energia Nova, que ocorrem trimestralmente, com cessões de
energia entre distribuidores ou reduções contratuais com os geradores. No caso de cessão entre
distribuidores, a cessão ocorre até o final do ano civil, ou anualmente, com cessões a partir do ano
civil seguinte até o 4º ano subsequente. No caso de redução do contrato do gerador, a duração
desta redução pode ser até o final do ano civil ou a rescisão contratual total.
Leilões de Ajuste
Esse tipo de leilão tem o objetivo de fazer um “ajuste fino” entre energia contratada e a demanda.
Estes leilões oferecem contratos com duração de até 2 anos com início de suprimento para o
mesmo ano. Por esta razão, esses contratos são conhecidos como “A-0”. A distribuidora poderá
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comprar até 5% do total de sua energia contratada. Da mesma forma que os contratos de geração
distribuída, os custos de aquisição desta energia também serão limitados para efeitos de repasse
para os consumidores cativos pelo maior valor entre a média móvel do Valor de Referência (VR)
atualizado dos últimos 5 anos e o Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) previsto para o mesmo
período de suprimento.
Leilões de Energia de Fontes Alternativas
Além dos leilões de energia nova e existente, o MME pode periodicamente organizar também
leilões específicos para contratar energia de fontes alternativas (biomassa, PCH, eólica e solar).
Contratos padronizados de longo prazo (10-30 anos) são oferecidos e a sistemática do leilão são
similares aos dos leilões de energia nova.
Leilões de Geração Distribuída (GD)
As distribuidoras podem fazer licitações especiais para a contratação de geração distribuída
localizada em sua área de concessão (tensões abaixo de 230 KV). Até 10% da demanda da
distribuidora pode ser suprida por este tipo de contrato. Para participar do processo, o gerador
deve respeitar algumas restrições: (i) eficiência mínima de 75% para empreendimentos
termelétricos (com exceção para fonte biomassa ou resíduos de processo), (ii) limite máximo de
capacidade de 30MW para hidrelétricas, entre outros. A Companhia não promoveu esse tipo de
leilão até a presente data.
Leilão
de
Estruturantes

Projetos

A atual legislação dá direito ao governo de promover leilões de projetos específicos que são
considerados estratégicos para o País. Este é o caso, por exemplo, dos leilões das usinas do rio
Madeira, Santo Antônio e Jirau, leiloadas em dezembro de 2007 e maio de 2008, respectivamente,
além da usina de Belo Monte licitada em 2010.
ii.

eventual dependência de poucos fornecedores

A compra de energia da distribuidora é exclusivamente através de leilões públicos pela CCEE por
delegação da ANEEL e MME através da publicação de editais nos quais todos os geradores do
país podem participar.
Desta forma, a Companhia não tem dependência de fornecedores, pois pode adquirir energia de
todos os geradores nacionais de energia por meio destes sistemas de leilão, que lhe dão acesso
ao mercado regulado nacional. O preço resultante do leilão, dentro dos limites de contratação
regulada, é repassável para os consumidores finais, de forma a garantir a neutralidade do
distribuidor.
iii.

eventual volatilidade de seus preços

A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico instituiu a contratação de compra de energia por meio de
processos competitivos de leilões públicos de energia e cotas compulsórias de energia regulada. A
referida lei introduziu alterações relevantes na regulamentação do setor elétrico brasileiro visando
(i) fornecer incentivos aos agentes privados e públicos para construir e manter a capacidade de
geração e (ii) garantir o fornecimento de energia no Brasil a tarifas módicas por meio de processos
de leilões públicos de compra e venda de energia elétrica ou por meio da aquisição de energia com
preços regulados.
Os preços da energia são resultantes desses leilões públicos ou das quotas compulsórias de
energia. As cotas de garantia física podem sofrer variações de preços devidos a decisões
regulatórias, como alterações no valor da garantia física das usinas ou a realização de leilões de
outorgas de usinas com concessões não renovadas. No que diz respeito às quotas de compra de
energia de Itaipu, destaque-se que as obrigações de compra da Companhia com Itaipu são
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vinculadas ao Dólar e, portanto, a Companhia está exposta ao risco das taxas de câmbio em caso
de valorização do Dólar frente ao Real, dessa forma impactando seu custo.
Porém, as variações da taxa de câmbio desse contrato são reconhecidas nas tarifas de distribuição
por meio do mecanismo da Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A
(“CVA”), e que por sua vez, serão repassadas aos consumidores no próximo reajuste e/ou revisão
tarifária. A fórmula de Reajuste Anual de Tarifa estabelecida pelo Contrato de Concessão
juntamente com o mecanismo de conta de rastreamento de CVA criado em resposta ao Plano de
Racionamento garantem a neutralidade dos impactos financeiros de variações de componentes da
Parcela A registradas entre as datas de Reajuste Anual de Tarifa.
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A Companhia é concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, estando
sujeita à regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) e do Ministério de
Minas e Energia (“MME”). A Companhia também está sujeita aos termos de seu contrato de
concessão, celebrado com a ANEEL em 15 de junho de 1998, que lhe concede o direito de distribuir
energia na sua área de concessão até 15 de junho 2028, sendo que atividade operacional da
Companhia depende exclusivamente dos direitos outorgados no âmbito do Contrato de Concessão
(“Contrato de Concessão”). Nesse contexto regulação estatal provoca efeitos relevantes sobre as
atividades da Companhia, regendo a concessão a ela outorgada, as tarifas que compõem sua
receita, as tarifas e encargos a que está sujeita no exercício de sua atividade bem como as regras
de compra de energia pela Companhia e os programas desenvolvidos para a diversificação da
matriz energética brasileira.
Serão apresentadas a seguir as principais características da regulação do Setor Elétrico Brasileiro,
no qual a Companhia atua, bem como as autoridades e penalidades estabelecidas pela regulação
estatal para monitorar e contribuir para implantação do modelo de setor elétrico estabelecido,
fundamentalmente, pela Lei 10.848, de 15 de março de 2004 (“Lei do Novo Modelo do Setor
Elétrico”).
Em seguida, serão descritas as regras tarifárias e os encargos setoriais aos quais a Companhia
está sujeita, incluindo as normas de reajustes tarifários. Por fim, serão destacadas as normas que
regem a concessão outorgada à Companhia para o exercício de suas atividades.
Para informações adicionais sobre efeitos da regulação estatal sobre as atividades da Companhia,
em especial, sobre o processo de produção, distribuição e compra de energia elétrica, vide item 7.3
deste Formulário de Referência.
O SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO
Considera-se como marco inicial da reforma do Setor Elétrico Brasileiro a Lei n° 8.631/93, que
extinguiu a equalização tarifária vigente e criou os chamados contratos de suprimento entre
geradores e distribuidores, visando estancar as dificuldades financeiras das empresas na época.
Outro marco importante na reforma do setor foi a Lei n° 9.074/95, de 7 de julho de 1995, que
estimula a participação da iniciativa privada no setor de geração de energia elétrica com a criação
da figura do Produtor Independente de Energia (PIE) e estabelece os primeiros passos rumo à
competição na comercialização de energia elétrica, com o conceito de consumidor livre, que é o
consumidor que, atendendo a requisitos estabelecidos na legislação vigente, tem liberdade de
escolha de seu fornecedor de energia elétrica.
Em 1996 foi implantado o Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro (“Projeto RE-SEB”),
coordenado pelo MME. Os trabalhos do Projeto RE- SEB definiram as bases conceituais que
deveriam nortear o desenvolvimento do setor elétrico. As principais conclusões do projeto foram a
necessidade de implementar a desverticalização das empresas de energia elétrica, ou seja, dividilas nos segmentos de geração, transmissão e distribuição, incentivar a competição nos segmentos
de geração e comercialização, e manter sob regulação os setores de distribuição e transmissão de
energia elétrica. Concluído em 1998, o Projeto RE-SEB definiu o arcabouço conceitual e
institucional do modelo a ser implantado no setor elétrico brasileiro.
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Acrescente-se ainda a Lei nº 9.427/96, de 26 de dezembro de 1996, que instituiu a ANEEL,
autarquia vinculada ao MME, com a finalidade de regular e fiscalizar a produção, transmissão,
distribuição e comercialização de energia elétrica. A ANEEL veio a substituir (em parte) o antigo
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (“DNAEE”), recebendo deste o acervo técnico
e patrimonial, as obrigações, os direitos e receitas, exceto aquelas decorrentes da compensação
financeira pelo uso de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica (§1º do artigo 20
da Constituição Federal). O acervo e a administração dos assuntos vinculados ao uso das águas,
de competência do antigo DNAEE, não foram transferidos para a ANEEL: parte foi transferida para
o MME (a rede hidrométrica e atividades de hidrologia relativas aos aproveitamentos de energia
hidráulica) e parte, posteriormente para a Agência Nacional de Águas (ANA).
As maiores diferenças entre a ANEEL e o antigo DNAEE, podem ser resumidas em: (i) Autonomia
– instituída como autarquia, a ANEEL dispõe de autonomia de ação (patrimonial, administrativa e
financeira), desde que cumpridas as determinações legais, as políticas e diretrizes setoriais; (ii)
Gestão – existem dispositivos legais para a escolha e especialmente para a destituição dos
dirigentes da ANEEL, o que garante desvinculação da gestão administrativa da Agência em relação
ao Poder Executivo; e (ii) Receita – a garantia de receita própria, decorrente especialmente da taxa
de fiscalização, desvinculada a execução orçamentária da ANEEL da existência ou não de
disponibilidade de recursos no orçamento da União.
Em 1998, foi promulgada a Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, ou a Lei do Setor Energético, com
vistas a revisar a estrutura básica do setor elétrico. A Lei do Setor Energético determinou:
x

a criação de um órgão autorregulador responsável pela operação do mercado de energia
de curto-prazo, ou o Mercado Atacadista de Energia Elétrica – MAE (mais tarde substituído
pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE), que substituiu o sistema
anterior de preços de geração e contratos de fornecimento regulados;

x

a exigência de que as empresas de distribuição e geração firmassem contratos de
fornecimento de energia inicial, ou os contratos iniciais, em geral compromissos do tipo take
or pay, a preços e volumes previamente aprovados pela ANEEL. O principal objetivo dos
contratos iniciais era garantir que as empresas de distribuição tivessem acesso a um
fornecimento estável de energia a preços que lhes assegurassem uma taxa mínima de
retorno durante o período de transição (2002 a 2005), levando ao estabelecimento de um
mercado de energia elétrica livre e competitivo;

x

a criação do ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico, uma entidade de direito privado
sem fins lucrativos responsável pela administração operacional das atividades de geração
e transmissão do Sistema Interligado Nacional – SIN;

x

o estabelecimento de processos de licitação pública para concessões para construção e
operação de usinas de energia elétrica e instalações de transmissão;

x

a separação das atividades de geração, transmissão, distribuição e comercialização de
energia elétrica (desverticalização);

x

o estabelecimento de restrições de concentração da titularidade de ativos nas áreas de
geração e distribuição; e

x

a nomeação do BNDES como agente financeiro do setor, especialmente para dar suporte
a novos projetos de geração.

Em 2001, o Brasil enfrentou uma grave crise de abastecimento de energia que durou até o fim de
fevereiro 2002. Como resultado, o Governo Federal implantou medidas que incluíram:
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x

um programa para racionamento de consumo de energia nas regiões mais adversamente
afetadas, a saber as regiões sudeste, centro-oeste e nordeste do Brasil; e

x

a criação da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (“GCE”) que estabelece
diretrizes para programas de enfrentamento da crise de energia elétrica pela Medida
Provisória nº 2.147, de 15 de maio de 2001, com objetivo de propor e implementar medidas
de natureza emergencial para compatibilizar a demanda e a oferta de energia elétrica, de
forma a evitar interrupções intempestivas ou imprevistas do suprimento de energia elétrica.
O CGE aprovou uma série de medidas emergenciais que estabeleceram metas para reduzir
o consumo de energia pelos consumidores residenciais, comerciais e industriais nas
regiões afetadas, por meio de regimes tarifários especiais.

Em março de 2002, a GCE suspendeu as medidas emergenciais e o racionamento de energia em
consequência do grande aumento no fornecimento (em virtude de um aumento significativo nos
níveis dos reservatórios) e de uma redução moderada na demanda. O Governo Federal promulgou
novas medidas em abril de 2002 que, entre outras coisas, determinou um reajuste tarifário
extraordinário para compensar as perdas financeiras incorridas pelas fornecedoras de energia
como resultado do racionamento obrigatório.
Adicionalmente, o Governo Federal, por meio do BNDES, lançou o Programa Emergencial e
Excepcional de Apoio às Concessionárias de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica
em novembro de 2002, e o Programa de Apoio à Capitalização de Empresas Distribuidoras de
Energia Elétrica, ou Programa de Capitalização, em setembro de 2003, com o objetivo de oferecer
apoio financeiro ao refinanciamento das dívidas das empresas de distribuição, para compensá-las
pela perda de receitas resultantes do Racionamento, da desvalorização do Real frente ao Dólar e
dos atrasos na aplicação dos reajustes tarifários durante 2002.
Em 2002, novas mudanças foram introduzidas por meio da Lei nº 10.604, de 17 de dezembro de
2002, (a) proibiu as concessionárias de oferecerem bens vinculados à concessão, os direitos dela
emergentes e qualquer outro ativo que possa comprometer suas respectivas concessões em
garantia de operação destinadas a atividade distinta de sua concessão; e (b) autorizou a criação
de subvenção econômica para outorga de benefícios tarifários aos consumidores integrantes da
subclasse residencial baixa renda, dentre outras providências.
O Governo Federal estabeleceu, ainda, regras para universalização do serviço público de
distribuição de energia elétrica, o qual consiste no atendimento a todos os pedidos de fornecimento,
inclusive aumento de carga, sem qualquer ônus para o consumidor solicitante, desde que atendidas
às condições regulamentares exigidas. A ANEEL estabeleceu as condições gerais para elaboração
dos planos de universalização de energia elétrica, prevendo as metas de universalização até 2014
e estipulando multas no caso de descumprimento destas por parte da distribuidora.
Durante os anos de 2003 e 2004, o Governo Federal lançou as bases de um novo modelo para o
Setor Elétrico Brasileiro, sustentado pelas Leis nº 10.847, pela Lei do Novo Modelo do Setor
Elétrico, e pelo Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004 - Decreto do Novo Modelo de
Comercialização de Energia Elétrica do Setor Elétrico. Tratou-se de um esforço para reestruturar o
Setor de Energia Elétrica a fim de fornecer incentivos aos agentes privados e públicos para construir
e manter capacidade de geração e garantir o fornecimento de energia no Brasil a tarifas moderadas
por meio de processos competitivos de leilões públicos de energia. Essa lei foi regulamentada por
inúmeros decretos a partir de maio de 2004 e está sujeita à regulamentação posterior emitida pela
ANEEL e pelo MME, conforme detalhado mais adiante.
As Leis nº 10.847 e 10.848, de 15 de março de 2004, introduziram regras como a competição nos
leilões de novos empreendimentos pelo menor valor da tarifa para o consumidor. O critério substitui
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o anterior que privilegiava o maior ágio pago ao Governo. As usinas passam a ser licitadas com a
concessão da licença prévia. Contratos de longo prazo e a compra centralizada contribuem para
maior segurança do abastecimento. O setor público reassume o planejamento do setor elétrico e
cria a Empresa de Pesquisa Energética (EPE). A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
(“CCEE”) substitui os antigos Mercado Atacadista de Energia e Mercado Brasileiro de Energia e
assume a liquidação dos contratos de compra e venda de energia elétrica e o sistema para
aquisição de eletricidade em conjunto pelas distribuidoras.
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico introduziu alterações relevantes na regulamentação do
setor elétrico brasileiro visando (1) fornecer incentivos aos agentes privados e públicos para
construir e manter a capacidade de geração e (2) garantir o fornecimento de energia no Brasil a
tarifas módicas por meio de processos de leilões públicos de compra e venda de energia elétrica.
As principais características da Lei são:
x

Criação de dois ambientes paralelos que definem a comercialização de energia elétrica,
quais sejam (i) o Ambiente de Contratação Regulada (“ACR”) e (ii) o Ambiente de
contratação Livre (“ACL”).

x

Os agentes de geração, sejam concessionários de serviços público de geração, produtores
independentes de energia ou autoprodutores, assim como os comercializadores, podem
vender energia elétrica nos dois ambientes, mantendo o caráter competitivo da geração.
Adicionalmente, todos os contratos, sejam no ACR ou no ACL, devem ser registrados na
CCEE e servem de base para a contabilização e liquidação das diferenças no mercado de
curto prazo.

x

Restrições a certas atividades das distribuidoras, de forma a garantir que estejam voltadas
apenas a seu principal negócio a fim de assegurar serviços mais eficientes e confiáveis a
seus consumidores, incluindo a proibição da venda de eletricidade pelas distribuidoras aos
consumidores livres a preços não regulados.

x

Cumprimento dos contratos assinados antes da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, a fim
de proporcionar estabilidade às transações realizadas antes de sua promulgação.

x

Proibição de as distribuidoras de venderem eletricidade fora do ACR; e

x

Exclusão da Eletrobrás e de suas subsidiárias do Plano Nacional de Desestatização
(programa criado pelo governo em 1990), visando promover o processo de privatização das
empresas estatais.

Em 30 de agosto de 2012, o Governo Federal publicou a Medida Provisória n° 577, posteriormente
convertida na Lei n° 12.767, de 27 de dezembro de 2012, por meio do qual definiu as condições
para extinção e intervenção em concessões de serviço público no setor elétrico, e dentre outras
disposições, indicou que concessionárias de serviço público não poderiam mais se submeter ao
regime de recuperação judicial ou extrajudicial.
Em 11 de setembro de 2012, o Governo Federal emitiu a Medida Provisória nº 579 (posteriormente
convertida na Lei nº 12.783, de 11.01.2013) disciplinando condições para a renovação de
concessões alcançadas pelos artigos 17, § 5º, 19 e 22 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, as
indenizações correspondentes e redução de determinados encargos setoriais, buscando contribuir
para a modicidade tarifária.
As principais alterações que permitiram a redução da tarifa de distribuição foram:
x

Alocação de cotas de energia, resultantes das geradoras com concessão renovadas, com
reduções de preço;
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x

Redução dos custos de transmissão;

x

Redução dos encargos setoriais;

x

Retirada de subsídios da estrutura da tarifa, com aporte direto do Tesouro Nacional por
meio da CDE.

O Setor Elétrico novamente passou por alterações por meio da Lei nº 13.360/2016, conversão da
Medida Provisória nº 735/2016, a qual alterou 16 leis que estavam em vigor e promoveu mudanças
significaticas no setor, a saber:
a) Objetivos Originais da MP nº 735/2016 e que foram mantidos integralmente:
x

Transferir para a CCEE a responsabilidade de gerir a RGR, CCC e CDE a partir de 1º de
maio de 2017);

x

Aperfeiçoar a gestão da Reserva Global de Reversão (RGR), da Conta de Consumo de
Combustíveis (CCC) e da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE);

x

Adequar o custeio da CDE às disponibilidades orçamentárias e financeiras; antecipar de
2035 para 2030 o prazo para o fim da assimetria regional nas cotas; estabelecer que as
cotas serão fixadas conforme o nível de tensão e com vistas a proteger os consumidores
de baixa renda de impactos tarifários; isentar da CDE os consumidores beneficiados pela
Tarifa Social de Energia Elétrica;

x

Permitir que a União licite as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia
elétrica alcançadas pela Lei nº 12.783/2012, junto com a transferência do controle acionário
da concessionária controlada pela União;

x

Ampliar os descontos nas tarifas de uso suportados pela CDE, incluindo, além da TUSD,
também a TUST (consumidores ligados diretamente na rede básica).

b) Incrementos no Custeio da CDE
x

Custear pesquisas de planejamento da expansão do sistema energético, com destinação
ao MME de 3% dos recursos;

x

Realizar empréstimos destinados ao custeio ou investimento a serem realizados por
empresa controlada pela União;

x

Prover recursos para os dispêndios da CCEE na administração da CDE, CCC e RGE;

x

Prover recursos para compensar impacto tarifário da reduzida densidade de carga do
mercado de cooperativas de eletrificação rural, concessionárias ou permissionárias, em
relação à principal distribuidora supridora, na forma a ser definida pela ANEEL.

c) Transferência do controle societário da concessionária
x

Permitir a transferência do controle societário da concessionária, como opção à caducidade
da concessão, para grupo com habilitação técnica e financeira para garantir a prestação
adequada do serviço. Para tanto, deverá haver aprovação da ANEEL a partir da
demonstração da viabilidade da troca de controle e do benefício dessa medida para a
adequação do serviço prestado.

d) Venda de excedentes contratuais pelas distribuidoras
x

Autoriza a venda de excedentes contratuais pelas distribuidoras aos consumidores livres,
sem restringir tal venda à respectiva área de concessão;
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e) Liberalização do mercado
x

Poderão optar pela compra de energia elétrica a qualquer fornecedor a partir de 2019, os
consumidores existentes em julho de 1995 com carga ≥ 3 MW, atendidos em tensão inferior
a 69 kV;

x

Poder Concedente poderá antecipar esses prazos.

f) Antecedência de contratação pelas distribuidoras
x

Para a energia de empreendimentos de geração existentes, o início de entrega poderá ser
no mesmo ano ou até no 5º ano subsequente ao da licitação e o prazo de suprimento de no
mínimo 1 e no máximo 15 anos;

x

Para a energia de novos empreendimentos de geração, o início de entrega poderá ser a
partir do 3º e até o 7º ano após a licitação, com prazo de suprimento de no mínimo 15 e no
máximo 35 anos.

x

Ou seja, a mudança amplia do 2º para o 5º ano a possibilidade de entrega da energia
existente licitada no ACR e do 5º para o 7º ano a energia nova. Logo, aumenta as incertezas
oriundas do processo de compra de energia por parte das distribuidoras, embora favoreça
as construções das usinas, minimizando a ocorrência de atrasos na entrega da energia.

g) Extensão da Outorga dos Geradores
Em caso de atrasos no início da operação comercial caracterizado pela ANEEL como excludentes
de responsabilidade, o prazo da outorga de geração ou transmissão de energia elétrica será
recomposto pela ANEEL por meio da extensão da outorga pelo mesmo período do excludente de
responsabilidade, bem como será feito o adiamento da entrega de energia caso o empreendedor
tenha um contrato de venda em ambiente regulado - CCEAR.
Por fim, cumpre destacar que recentemente o MME abriu consultas públicas para apresentação de
contribuições no sentido de aprimorar o setor elétrico, com a definição de novo marco legal
(Consultas Públicas MME n° 32 e 33/2017). A nova proposta tem como propósito a recuperação da
economia real, com a atração de investimentos e atenção a desafios atuais enfrentados pelo setor,
tal como solucionar sobras de energia no segmento de distribuição e parcelar débitos judiciais
pendentes.
Em 12 de dezembro de 2017 foi editada a Resolução Normativa n.º 797, que estabelece os
procedimentos para o compartilhamento de infraestrutura de Concessionárias e Permissionárias de
Energia Elétrica com agentes do mesmo setor, bem como com agentes dos setores de
Telecomunicações, Petróleo, Gás, com a Administração Pública Direta ou Indireta e com demais
interessados.
Ambiente De Contratação Regulada – ACR
No Ambiente de Contratação Regulada, empresas de distribuição compram energia, visando
atender à carga dos consumidores cativos, por meio de leilões públicos regulados pela ANEEL, e
operacionalizados pela CCEE. Compras de energia são feitas por meio de duas modalidades: (1)
Contratos na modalidade “Quantidade de Energia” (CCEAR por Quantidade), e (2) Contratos na
modalidade “Disponibilidade de Energia” (CCEAR por Disponibilidade).
x

Contratos na modalidade “Quantidade de Energia”: a vendedora compromete-se a fornecer
determinado volume de energia e assume o risco de que esse fornecimento de energia seja
afetado por condições hidrológicas e níveis baixos dos reservatórios, entre outras
condições, que poderiam reduzir a energia produzida ou alocada, hipótese na qual a
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geradora é obrigada a comprar energia de outra fonte a fim de cumprir seu compromisso
de fornecimento. Cabe acrescentar ainda que os volumes anuais dos CCEARs são
definidos no leilão que o originou, sendo necessária a realização dos processos de
sazonalização e modulação da energia para efeito de contabilização na CCEE.
x

Contratos na modalidade “Disponibilidade de Energia”: a vendedora compromete-se a
disponibilizar uma determinada capacidade de geração ao Ambiente de Contratação
Regulada. Nesse caso, a receita da geradora está garantida e possíveis riscos hidrológicos
são imputados ao grupo de distribuidoras participantes do leilão. Entretanto, a legislação
vigente prevê que eventuais custos adicionais incorridos pelas distribuidoras deverão ser
repassados aos consumidores por meio das tarifas. Acrescente-se ainda que os volumes
anuais dos CCEARs por disponibilidade são definidos nos leilões que o originou, sendo
necessária a realização dos processos de sazonalização e modulação para efeito de
contabilização na CCEE.

De acordo com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, a previsão de mercado de cada
Distribuidora é o principal fator na determinação do volume de energia a ser contratado pelo sistema
e as Distribuidoras são obrigadas a celebrar contratos para garantir o atendimento de 100% de
suas necessidades projetadas de energia, e não mais os 95,0% estabelecidos pelo modelo anterior.
O não atendimento da totalidade dos seus requisitos pode resultar em penalidades às
Distribuidoras. Devido ao risco inerente às previsões de mercado, as distribuidoras têm assegurado
o repasse de até 105% do nível de contratação em relação a carga, possibilitando uma certa
margem em caso de desvios decorrentes do comportamento do mercado consumidor nos anos
posteriores à decisão de contratação sinalizada no momento dos leilões.
A partir de 2013, A Lei 12.783 instituiu o regime de comercialização de energia por meio de cotas
de garantia física para as usinas cuja concessão foi renovada a partir de então. Nesse regime, o
preço é regulado e corresponde ao custo de operação e manutenção, bonificação pela outorga e
remuneração por investimentos em melhorias. O risco hidrológico é assumido pelos distribuidores
e repassado aos consumidores finais.
Ambiente de Contratação Livre – ACL
No Ambiente de Contratação Livre a energia elétrica é comercializada entre agentes de geração,
produtores independentes de energia, autoprodutores, agentes de comercialização, importadores
e exportadores de energia elétrica e consumidores livres. Nesse ambiente há liberdade para se
estabelecer algumas condições contratuais, como volumes de compra e venda de energia e seus
respectivos preços e vigência do contrato, sendo as transações pactuadas através de contratos
bilaterais.
Acrescente-se ainda a existência da figura do consumidor parcialmente livre que é o consumidor
livre que exerce a opção de contratar parte das necessidades de energia e potência das unidades
consumidoras de sua responsabilidade com a distribuidora local, nas mesmas condições reguladas
aplicáveis a consumidores cativos, incluindo tarifas e prazos.
Consumidores potencialmente livres são aqueles cuja demanda excede 3 MW, em tensão, igual ou
superior a 69 kV ou em qualquer nível de tensão, se o fornecimento teve início após a edição da
Lei 9.074/95. Estes consumidores potencialmente livres poderão optar por mudar de fornecedor de
eletricidade, desde que notifiquem a distribuidora a respeito de sua intenção de rescindir o contrato,
com antecedência mínima de 180 dias do vencimento do mesmo, sob pena de renovação
automática e multa contratual caso opte pela saída antes da nova validade. Além disso,
consumidores com demanda contratada igual ou superior a 500 kW poderão ser servidos por
fornecedores, que não sua empresa local de distribuição, contratando energia de empreendimentos
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de geração por fontes incentivadas, tais como eólica, biomassa ou pequenas centrais hidrelétricas,
denominados consumidores especiais.
Uma vez que um consumidor tenha optado pelo Ambiente de Contratação Livre, nos termos
estabelecidos pela Lei 9.074/95, este somente poderá retornar ao ambiente regulado se notificar
seu distribuidor local com cinco anos de antecedência, ou em menor prazo a critério do distribuidor.
Tal exigência prévia busca garantir que, se necessário, a distribuidora tenha tempo hábil para
contratar o suprimento da energia necessária para atender o regresso de consumidores livres ao
Ambiente de Contratação Regulada. A fim de minimizar os efeitos resultantes da migração de
consumidores livres, as distribuidoras podem reduzir o montante de energia contratado junto às
geradoras, por meio dos CCEARs de energia oriunda de empreendimentos de geração existente,
de acordo com o volume de energia que não irão mais distribuir a esses consumidores.
Os agentes de geração, sejam concessionários de serviço público de geração, produtores
independentes de energia ou autoprodutores, assim como os comercializadores, podem vender
energia elétrica nos dois ambientes, mantendo o caráter competitivo da geração, e todos os
contratos, sejam do ACR ou do ACL, devem ser registrados na CCEE e servem de base para a
contabilização e liquidação das diferenças no mercado de curto prazo.
Os clientes de alta tensão que compravam energia de Distribuidores no Ambiente de Contratação
Regulado o faziam a preços subsidiados. Esse subsídio, conhecido por “subsídio cruzado”,
começou a ser reduzido gradualmente a partir de julho de 2003, e foi totalmente eliminado em julho
de 2007.
Contratos Assinados Antes da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico estabelece que contratos assinados por empresas de
distribuição e aprovados pela ANEEL antes da edição da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico não
podem ser alterados em seus prazos, preços ou volumes já contratados, com exceção dos
contratos iniciais.
Renovação das Concessões e a MP 579
Em setembro de 2012 o Governo editou a Medida Provisória nº 579, depois convertida na Lei nº
12.783/13, que estabeleceu as regras para a renovação das concessões de geração, transmissão
e distribuição que não haviam sido licitadas na década de 90. Essa medida possibilitada aos
agentes terem suas concessões renovadas sem a necessidade de se submeter ao um processo
licitatório aberto a outros competidores. A contrapartida dessa medida era aceitar uma redução de
até 70% da receita a partir de 2013 para geradores e transmissores.
Para as empresas de distribuição alcançadas pela Lei 12.783/13 as condições para a renovação
da concessão eram a assinatura de um aditivo ao contrato de concessão que impunha novas
obrigações para o atendimento dos índices de qualidade do serviço e de sustentabilidade
econômico financeiro.
Frisa-se que a Companhia não está alcançada pelos dispositivos e condições para a renovação
das concessões conforme previsto na Lei 12.783/13. Posteriormente a ANEEL homologou
dispositivo permitindo às demais concessionárias de distribuição, que não tiveram as concessões
renovadas, a adesão ao novo modelo de Aditivo ao Contrato de Concessão. Nesse contexto, a
Companhia solicitou à ANEEL pedido de Revisão Tarifária Extraordinária, em 04 de julho de 2017,
que poderá desdobrar-se na adesão ao Aditivo do Contrato de Concessão, o qual encontra-se em
negociação.
PRINCIPAIS AUTORIDADES
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Ministério de Minas e Energia – MME
Após a aprovação da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, o Governo Federal, atuando
basicamente por meio do MME, tornou-se responsável pela condução das políticas energéticas do
País.
Suas principais obrigações incluem a formulação e implementação de políticas para o setor
energético, de acordo com as diretrizes definidas pelo CNPE. O MME é responsável por
estabelecer o planejamento do setor energético nacional, monitorar a segurança do suprimento e
definir ações preventivas para restauração da segurança de suprimento no caso de desequilíbrios
conjunturais entre oferta e demanda de energia.
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
A ANEEL foi instituída pela Lei n° 9.427/96 e constituída pelo Decreto n° 2.335/97, com as
finalidades básicas de regular e fiscalizar as atividades setoriais de energia elétrica, estando
vinculada ao MME, sucedendo o antigo Departamento Nacional de águas e Energia Elétrica
(DNAEE).
As atuais responsabilidades da ANEEL incluem entre outros: acompanhar o desenvolvimento das
atividades de geração, transmissão, distribuição, comercialização e importação de energia elétrica;
avaliar as condições de abastecimento e de atendimento; realizar periodicamente a análise
integrada de segurança de abastecimento e de atendimento; identificar dificuldades e obstáculo
que afetem a regularidade e a segurança de abastecimento e expansão do setor e elaborar
propostas para ajustes e ações preventivas que possam restaurar a segurança no abastecimento
e no atendimento elétrico.
Conselho Nacional de Política de Energia - CNPE
A Lei n° 9.478/1997 definiu os objetivos a serem perseguidos pela política energética nacional e
criou o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), vinculado à Presidência da República e
presidido pelo Ministério de Minas e Energia.
O CNPE é um órgão de assessoramento do Presidente da República, tendo como finalidade propor
ao Presidente da República, políticas nacionais e medidas específicas destinadas a: a) Promover
o aproveitamento racional dos recursos energéticos do país; b) assegurar, em função das
características regionais, o suprimento de insumos energéticos às áreas mais remotas ou de difícil
acesso do País; c) rever periodicamente as matrizes energéticas aplicadas às diversas regiões do
País; d) estabelecer diretrizes para programas específicos, como os de uso do gás natural, álcool,
carvão e da energia termonuclear; e) estabelecer diretrizes para a importação e exportação de
petróleo e seus derivados, gás natural e condensado ; f) propor critérios de garantia de suprimento
de energia elétrica que assegurem o equilíbrio adequado entre confiabilidade de fornecimento e
modicidade de tarifas e preços; e g) propor critérios gerais de garantias de suprimento, a serem
considerados no cálculo das energias asseguradas e em outros respaldos físicos para a
contratação de energia elétrica, incluindo importação.
Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico autorizou a constituição do CMSE, com funções de
acompanhar e avaliar permanentemente a continuidade e a segurança do suprimento
eletroenergético em todo o território nacional. O CMSE é presidido pelo Ministro de Estado de Minas
e Energia tendo em sua composição quatro representantes do MME, e os titulares da ANEEL, ANP,
CCEE, EPE e ONS.
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O principal objetivo do Comitê é o de evitar o desabastecimento do mercado de energia elétrica.
Para isto deverá acompanhar a evolução do mercado consumidor, o desenvolvimento dos
programas de obra, identificando, inclusive, as dificuldades e obstáculos de caráter técnico,
ambiental, comercial, institucional e outros que afetem, ou possam afetar, a regularidade e a
segurança do abastecimento.
O CMSE tem poderes para definir diretrizes e programas de ação, podendo requisitar, dos agentes
setoriais, estudos e informações.
Operador Nacional do Sistema – ONS
Criado em decorrência da Lei n° 9.648/98. O ONS é uma entidade de direito privado sem fins
lucrativos que opera mediante autorização da ANEEL e integrado por titulares de concessão,
permissão ou autorização e por consumidores livres cujo papel básico é coordenar e controlar as
operações de geração e transmissão do Sistema Elétrico Interligado Nacional.
Os objetivos e as principais responsabilidades do ONS incluem:
x

planejamento operacional para o setor de geração e transmissão;

x

organização do uso do Sistema Elétrico Interligado Nacional e interligações internacionais;

x

garantir aos agentes do setor acesso à rede de transmissão de maneira não discriminatória;

x

assistência na expansão do sistema energético;

x

propor ao MME os planos e diretrizes para extensões da Rede Básica; e

x

apresentação de regras para operação do sistema de transmissão para aprovação da
ANEEL.

O ONS é responsável, também, pela garantia do livre acesso aos sistemas de transmissão e pela
administração dos respectivos contratos: a) Contratos em que concessionárias de transmissão
colocam seus sistemas a disposição do Operador; e b) Contratos em que os usuários da
transmissão asseguram o direito de uso da mesma.
O ONS deve desempenhar seu papel em nome de todos os interessados no setor e não poderá
desempenhar qualquer atividade comercial de compra e venda de energia elétrica.
Mercado Atacadista de Energia (MAE) / Câmara de Comercialização de Energia Elétrica –
CCEE
A existência de um Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE) foi considerada um elemento
fundamental no setor elétrico parcialmente implantado a partir de 1998 e possuía como objetivos
básicos a promoção de competitividade na geração e a instituição de um mercado para operações
de curto prazo de energia elétrica. O MAE foi instituído pela Lei n° 9.648/98 (Art. 12).
A Lei n° 10.848/2004 autorizou a criação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
(CCEE) para suceder ao Mercado Atacadista de Energia (MAE).
Assim como o MAE, a CCEE é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que opera
sob autorização do Poder Concedente e mediante regulação e fiscalização da ANEEL. Nos termos
da Lei n° 10.848/2004, a CCEE é integrada por titulares de concessão, permissão ou autorização,
por outros agentes vinculados aos serviços e às instalações de energia elétrica e pelos
consumidores livres.
A CCEE absorveu as funções e estrutura do MAE. Entre suas principais atribuições estão: (i) a
realização de leilões de compra e venda de energia no Ambiente de Contratação Regulada por
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delegação da ANEEL; (ii) registrar o volume de todos os contratos de comercialização de energia
no Ambiente de Contratação Regulada, os contratos resultantes de contratações no Ambiente de
Contratação Livre; (iii) contabilizar e liquidar a diferença entre os montantes efetivamente gerados
ou consumidos e aqueles registrados nas transações de curto prazo; (iv) apuração do PLD, utilizado
para valorar as transações no mercado de curto prazo; v) aplicar as respectivas penalidades pelo
descumprimento de limites de contratação de energia elétrica; vi) efetuar a estruturação e a gestão
do Contrato de Energia de Reserva; vii) efetuar a estruturação, a gestão e a liquidação financeira
da Conta no Ambiente de Contratação Regulada - CONTA-ACR; e vii) efetuar a estruturação, a
gestão e a liquidação financeira da Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifárias.
O Conselho de Administração da CCEE é composto por cinco membros, com o seu Presidente
indicado pelo Ministério de Minas e Energia, três membros indicados pelas categorias (geração,
distribuição e comercialização) e um membro indicado pelo conjunto de todos os agentes.
Empresa de Pesquisa Energética - EPE
Instituída pela Lei n° 10.847/2004 e criada pelo Decreto n° 5.187/2004, a EPE é uma empresa
vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), cuja finalidade é prestar serviços de estudos e
pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético. Suas principais atribuições
incluem a realização de estudos e projeções da matriz energética brasileira, execução de estudos
que propiciem o planejamento integrado de recursos energéticos, desenvolvimento de estudos que
visem o planejamento de expansão de geração e da transmissão de energia elétrica de curto, médio
e longo prazos, realização de análises de viabilidade técnico-econômica e sócio-ambiental das
usinas, bem como a obtenção da licença ambiental prévia para aproveitamentos hidrelétricos e de
transmissão de energia elétrica.
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – ARSESP
A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – ARSESP
(originalmente denominada Comissão de Serviços Públicos de Energia – CSPE) é a agência
reguladora e fiscalizadora dos serviços de energia, criada pelo Governo do Estado de São Paulo
em 1997 para controlar e fiscalizar as concessionárias estaduais de energia elétrica e gás
canalizado. Na área de energia elétrica, a ARSESP exerce a fiscalização técnica, comercial e
econômicofinanceira das 14 concessionárias de distribuição de energia elétrica, que atuam no
Estado de São Paulo, por meio de convênio de delegação e descentralização, firmado com a
ANEEL.
PENALIDADES
Por meio da Resolução Normativa nº 63/2004, a ANEEL prevê a imposição de sanções contra os
agentes do setor e classifica as penalidades com base na natureza e severidade da infração
(inclusive advertências, multas, suspensão temporária do direito de participar de processos de
licitação para novas concessões, permissões ou autorizações e caducidade).
Para cada infração que seja caracterizada como multa, os valores podem chegar a até 2,0% da
receita operacional líquida da concessionária, ou do valor estimado da energia produzida nos casos
de auto-produção e produção independente, correspondente aos últimos 12 meses anteriores à
lavratura do auto de infração, ou estimados para um período de 12 meses, caso o infrator não esteja
em operação ou esteja operando por um período inferior a 12 meses. Algumas infrações que podem
resultar em multas referem-se à falha das concessionárias em solicitar a aprovação da ANEEL,
inclusive, sem limitação, no que se refere a:
x

celebração de contratos entre partes relacionadas;
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x

venda ou cessão de ativos relacionados a serviços prestados assim como a imposição de
qualquer ônus sobre esses ativos; e

x

alterações no controle societário.

Na fixação do valor das multas deverão ser consideradas a abrangência e a gravidade da infração,
os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem auferida pelo infrator e a
existência de sanção anterior nos últimos quatro anos.
ENCARGOS SETORIAIS
CDE – Conta de Desenvolvimento Energético
A Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, criou a CDE objetivando promover a competitividade da
energia produzida a partir de fontes alternativas (eólica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa,
gás natural e carvão mineral nacional) nas áreas atendidas pelos sistemas elétricos interligados e
promover a universalização do serviço de energia elétrica em todo território nacional. Os recursos
da CDE são provenientes, dentre outra s fontes, dos pagamentos anuais realizados a título de uso
de bem público, de multas aplicadas pela ANEEL e, desde 2003, de quotas anuais pagas por todos
os agentes que comercializam energia elétrica com consumidor final no SIN, mediante encargo
tarifário incluído na TUSD e na TUST. A CDE tem previsão de duração de 25 anos. A partir de
2013, a CDE passou adicionalmente a ter o objetivo de i) garantir recursos para atendimento da
subvenção econômica destinada aos descontos das tarifas de determinadas classes de
consumidores; ii) prover recursos para os dispêndios da Conta de Consumo de Combustíveis –
CCC; e iii) prover recursos e permitir a indenização da reversão das concessões.
ESS – Encargo de Serviço do Sistema
A ANEEL homologou as regras de mercado relativas ao ESS por meio da Resolução nº 290, de 4
de agosto de 2000. O ESS consiste em um valor em R$/MWh correspondente à média dos custos
incorridos para manter a confiabilidade e a estabilidade dos serviços do sistema prestados aos
usuários do SIN. A Resolução CNPE nº 03/2013 instituiu que o custo do despacho adicional por
motivo de segurança energética será rateado entre todos os agentes de mercado, inclusive
geradores, proporcionalmente à energia comercializada nos últimos doze meses, inclusive o mês
corrente, de acordo com as normas vigentes, mediante processo de contabilização e liquidação da
CCEE, na forma do disposto no art. 59 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004. Atualmente, a
maioria dos geradores possuem liminares que os isentam de pagamento do encargo.
TFSEE - Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica
A Taxa de Fiscalização foi criada pela Lei Federal n.º 9.427, de 26 de dezembro de 1996 e
regulamentada pelo Decreto Federal n.º 2.410, de 28 de novembro de 1997 e pela ANEEL. A Taxa
de Fiscalização é uma taxa anual devida desde 1997 por todas as concessionárias, permissionárias
e autorizadas, equivalente a 0,4% do benefício econômico anual auferido, com a finalidade de
constituir a receita da ANEEL para cobertura das suas despesas administrativas e operacionais.
EER – Encargo de Energia de Reserva
O EER foi criado pelo Decreto n.º 6.353, de 15 de janeiro de 2008, e regulamentado pela Resolução
Normativa ANEEL n.º 337, de 11 de novembro de 2008. O EER tem o objetivo de arcar com as
despesas relacionadas com a contratação de energia de reserva contratada para aumentar a
segurança do fornecimento de energia no SIN. O EER é pago mensalmente pelos consumidores
finais do Sistema Interligado Nacional.
PROINFA – Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia
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O PROINFA, instituído pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002 e revisado pela Lei nº 10.762, de
11 de novembro de 2003 é pago por todos os agentes do SIN que comercializam energia com o
consumidor final ou que recolhem tarifa de uso das redes elétricas relativa a consumidores livres,
para cobertura dos custos da energia elétrica produzida por empreendimentos de produtores
independentes autônomos, concebidos com base em fontes eólicas, pequenas centrais
hidrelétricas e biomassa participantes do PROINFA.
ONS – Operador Nacional do Sistema
Refere-se ao ressarcimento de parte dos custos de administração e operação do ONS (entidade
responsável pela operação e coordenação da Rede Básica) por todas as empresas de geração,
transmissão e de distribuição bem como os grandes consumidores (consumidores livres)
conectados à Rede Básica.
CFURH - Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos
A CFURH foi criada pela Lei n.º 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Destina-se a compensar os
municípios afetados pela perda de terras produtivas, ocasionada por inundação de áreas na
construção de reservatórios de usinas hidrelétricas.
CONTA-ACR
O Decreto nº 8.221/14, regulamentado pela Resolução Normativa ANEEL nº 612/2014, estabeleceu
a criação da Conta Ambiente de Contratação Regulada - Conta-ACR, a ser administrada pela
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. A Conta é destinada a cobrir total ou
parcialmente, no período de fevereiro a dezembro de 2014, as despesas das distribuidoras de
energia elétrica decorrentes de exposição involuntária no mercado de curto prazo e dos despachos
de usinas termelétricas vinculadas a contratos por disponibilidade do ambiente regulado.
Para captação de recursos à Conta-ACR, a CCEE obteve financiamentos junto a um grupo de
instituições financeiras.
Tais recursos devem ser repassados aos agentes da classe de distribuição, conforme determinado
no Decreto nº 8.221/14 e na Resolução Normativa ANEEL nº 612/14.
Racionamento
A Lei 10.848/04 estabelece que, na hipótese de decretação de uma redução compulsória no
consumo de energia de determinada região, todos os CCEARs por quantidade de energia, cujos
compradores estejam localizados nessa mesma região, terão seus volumes ajustados na proporção
da redução de consumo verificada.
TARIFAS
As tarifas que a Companhia cobra pela distribuição de energia a consumidores finais são
determinadas de acordo com o contrato de concessão da Companhia e com a regulamentação
estabelecida pela ANEEL. O contrato de concessão da Companhia e a regulamentação
estabelecem um teto para as tarifas e preveem ajustes anuais, periódicos e extraordinários.
Para determinar as tarifas aplicáveis, cada cliente é colocado em um grupo específico de tarifa,
definido por lei. Clientes d o Grupo A são aqueles que recebem energia com tensão de alimentação
a partir de 2,3 kV ou mais, com a característica de possuírem Cabine Primária (Média Tensão) ou
Estação de Transformação (Alta Tensão), e que, na sua maior parte, se qualificam como
consumidores potencialmente livres nos termos da Lei do Modelo do Setor Elétrico (“Grupo A”).
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Clientes do Grupo B, por sua vez, são aqueles que recebem energia com tensão de alimentação
inferior a 2,3 kV (Tensão Nominal de 115 / 230 V), sendo esse grupo de clientes subdividido em:
clientes residenciais, residenciais de Tarifa Social, rurais, de iluminação pública e outras classes
(comerciais, industriais, etc.) tendo cada um dos subgrupos uma tarifa específica (“Grupo B”).
O quadro abaixo mostra informações sobre tarifas médias do Grupo A e Grupo B nos três últimos
exercícios sociais:
Nível de Tensão

Tarifas Médias – R$/MWh(1)
2017

2016

2015

A2 – consumidores industriais de alta voltagem

323,17

337,15

334,88

A3a – consumidores comerciais e industriais de alta voltagem

392,71

376,22

383,25

A4 – consumidores comerciais, industriais e residenciais de alta
voltagem

400,09

379,90

381,14

AS – consumidor servido pela rede subterrânea

453,41

458,97

439,17

B1 – consumidores residenciais de baixa voltagem

417,16

425,93

426,25

B2 – consumidores rurais de baixa voltagem

307,08

301,42

317,31

B3 – consumidores comerciais e industriais de baixa voltagem

427,23

429,45

416,36

B4 – consumidores públicos de baixa voltagem

245,08

241,11

260,34

Média Total

403,36

408,28

405,17

(1) As tarifas de vendas de energia elétrica foram calculadas dividindo-se as vendas faturadas sem o ICMS e o
PIS/COFINS por MWh de energia elétrica vendida.

As tarifas para clientes do Grupo A baseiam-se na tensão de atendimento e na hora do dia da
utilização da energia. As tarifas deste grupo apresentam duas componentes: uma “tarifa de
demanda” e uma “tarifa de energia”. A tarifa de demanda, refere-se à capacidade do sistema
alocada a cada cliente, expressa em Reais por kW, sendo faturada pelo maior valor entre (1)
demanda firme contratada ou (2) demanda efetivamente registrada. A tarifa de energia, expressa
em Reais por MWh, se baseia no volume de energia efetivamente consumido durante um período
de fornecimento, que geralmente é de 30 dias.
No Grupo B, as tarifas são cobradas com base em apenas um componente: a energia efetivamente
consumida expressa em Reais por MWh.
Clientes residenciais de baixa renda são considerados um subgrupo de clientes residenciais. De
acordo com as regras atuais, correspondem às unidades consumidoras residenciais que consomem
até 220kWh, desde que estejam aptos a receber benefícios de programas sociais para baixa renda
do Governo Federal.
Para informações sobre o procedimento de faturamento das tarifas cobradas dos consumidores,
vide item 7.3 “b” deste Formulário de Referência.
Reajustes e Revisões Tarifárias
Os valores das tarifas de energia elétrica (uso de rede e fornecimento) são reajustados anualmente
pela ANEEL (“Reajuste Tarifário Anual”), revistas periodicamente (“Revisão Tarifária Periódica”) a
cada quatro e, por fim, podem ser revistas em caráter extraordinário ("Revisão Tarifária
Extraordinária").
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Ao ajustar as tarifas de distribuição, a ANEEL divide os custos de concessionárias de distribuição
entre (1) custos fora do controle da distribuidora (chamado de custos “não gerenciáveis”), ou
Parcela A, e (2) custos sob o controle das distribuidoras (chamado de custos “gerenciáveis”), ou
Parcela B. Os custos da Parcela A incluem, entre outros:
x

Custos de energia comprada para revenda;

x

Encargos setoriais: dentre os quais se destacam: Encargo de Serviço do Sistema - ESS;
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia
Elétrica - TFSEE, Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia – PROINFA,
Encardo de Energia de Reserva - EER; e

x

Custos referentes aos encargos de conexão e uso dos sistemas de transmissão e
distribuição.

Quando os preços dos itens não gerenciáveis definidos no momento do reajuste tarifário anual e/ou
revisão tarifária oscilarem positiva ou negativamente impactarão o fluxo de caixa da Companhia.
Porém, as variações dos itens não gerenciáveis são reconhecidas nas tarifas de distribuição por
meio do mecanismo da CVA, e que por sua vez, serão repassadas aos consumidores no próximo
reajuste e/ou revisão tarifária.
A Parcela B, por sua vez, compreende os itens de custo que estão sob o controle das
concessionárias e inclui, entre outros:
x

Retorno sobre os investimentos relacionados à concessão considerados na Base de
Remuneração Regulatória determinada por ocasião das Revisões Tarifárias Periódicas;

x

Custos de depreciação regulatória; e

x

Custos de operação e manutenção do sistema de distribuição.

O contrato de concessão de cada empresa de distribuição estabelece um Reajuste de Tarifa Anual,
conforme fórmula estipulada no próprio contrato de concessão. Neste momento, busca-se que os
custos da Parcela A sejam repassados aos clientes. Os custos da Parcela B, entretanto, são
corrigidos de acordo com o índice IGP-M, ajustado por um Fator X.
As distribuidoras de energia elétrica, conforme o contrato de concessão, também têm direito à
revisão periódica das tarifas com intervalos que podem variar entre três e cinco anos (no caso da
Companhia, a cada quatro anos). Nestas revisões (1) todos os custos da Parcela B são
recalculados e (2) o Fator X é calculado para compartilhar ganhos de produtividade da
concessionária, basicamente devido ao crescimento de mercado. Nos processos de reajustes
tarifários a partir do terceiro ciclo, o Fator X será calculado com base nos componentes: (i) XP
(produtividade) e (ii) XQ (qualidade) e (iii) XT (trajetória de custos operacionais).
O Fator X é usado para ajustar o IGP-M que deve ser aplicado ao componente da Parcela B nos
reajustes anuais.
Além disso, concessionárias de distribuição de energia têm direito a eventual Revisão Tarifária
Extraordinária, a ser solicitada especificamente ao Poder Concedente e analisadas caso a caso.
Tais solicitações serão aceitáveis em caso de significativo desequilíbrio econômico-financeiro
causado por fatos imprevisíveis e não gerenciáveis pela empresa.
Metodologia do 4º Ciclo de Revisões Tarifárias Periódicas
Abaixo estão descritos, brevemente, alguns pontos da metodologia aprovada para o 4º Ciclo de
Revisão Tarifária, com base na documentação disponibilizada pela ANEEL.
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x

Procedimentos gerais: As principais mudanças nos critérios gerais de reposicionamento
tarifário em relação aos adotados no 3º Ciclo de Revisão Tarifária referem-se a: i) Receita
de Remuneração sobre Obrigações Especiais, calculada com 1,67% do valor das
Obrigações Especiais Brutas e ii) Alteração no critério de Reversão Tarifária de
Ultrapassagem de Demanda e Excedente de Reativos, que deixou de ser classificada como
Obrigação Especial e passou a ser devolvida como componente financeiro em 4 parcelas
anuais atualizadas monetariamente a partir da Revisão Tarifária da 5º Revisão Tarifária
Periódica da Companhia.

x

Base de ativos ou base de remuneração regulatória: As principais mudanças com relação
{a metodologia do 3º Ciclo de Revisões Tarifárias foram: i) atualização Monetária dos ativos
pelo índice IPCA, e não mais pelo IGP-M; ii) valoração dos Componentes Menores (COM)
e Custos Adiconais (CA), por meio do Banco de Preços Referencial; iii) alteração da
apropriação dos Juros sobre Obras em Andamento (JOA) e iv) atualização da Base de
Anuidades Regulatórias (BAR), que engloba os custos de veículos, aluguéis e sistemas
com os ativos fiscalizados ao longo do 3º Ciclo de Revisões Periódicas.

x

Para fins de valoração do COM e CA, as distribuidoras foram classificadas em 5 grupos, de
acordo com as variáveis ambientais que influenciam no custo de instalação do ativo. O
Banco de Preços será válido para investimentos a partir de julho de 2016.

x

WACC – Custo ponderado de capital: Para o 4º ciclo, o regulador definiu períodos padrão
para as séries históricas dos parâmetros de risco Brasil (15 anos), prêmio de risco (20 anos),
beta (5 anos) e risco de crédito (15 anos). O risco de crédito passou a ser a média de spread
observado por empresas com o mesmo nível de classificação de crédito que as
distribuidoras com rating no Brasil, e não mais das que possuíam o melhor nível de crédito.
O nível de alavancagem das companhias foi alterado, passando de 55% para 49%. Assim,
o valor do WACC a ser considerado no 4º ciclo é de 8,09%.

x

Custos operacionais regulatórios: Do ponto de vista dos custos operacionais regulatórios, o
4º ciclo terá uma transição entre o atual custo operacional contido nas tarifas vigentes da
concessionária e aqueles decorrentes da aplicação da metodologia do 4º Ciclo de Revisões
Tarifárias. A metodologia estabelece uma comparação das distribuidoras do ponto de vista
de eficiência dos custos operacionais por meio de métodos de benchmarking. O
benchmarking observa uma relação entre o total de produtos que uma distribuidora entrega
em sua prestação de serviços (rede, mercado, consumidores, qualidade e combate a
perdas) e seus custos operacionais. A eficiência repassada às tarifas do 4º Ciclo provém
da média do setor, de 76%. O resultado dessa comparação é a definição de um intervalo
de valores de custos operacionais eficientes o qual se espera que as companhias alcancem
ao final do ciclo.

Caso o valor encontrado na primeira etapa esteja fora do intervalo encontrado na segunda etapa,
esses valores serão utilizados no cálculo do componente T do Fator X. Esse componente é aplicado
nos reajustes tarifários do 4º ciclo de forma a implementar a trajetória dos custos operacionais
durante o ciclo. O limite máximo de ajuste anual e de 5% do Custo Operacional Regulatório.
x

Fator X: A metodologia proposta para o cálculo do Fator X considera três componentes:
o
(Pd) Ganhos de produtividade da distribuição – é estimado a partir dos
ganhos médios de produtividade das distribuidoras e do crescimento médio do
mercado e número de unidades consumidoras das distribuidoras entre 2006 e 2012.
Esse componente é calculado no momento da revisão tarifária e aplicado a cada
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reajuste tarifário. O crescimento de produtividade médio apurado no 4º Ciclo foi de
1,53%;
o
(Q) Qualidade na prestação do serviço – é apurada com a comparação das
distribuidoras do ponto de vista do alcance dos limites anuais definidos pela ANEEL
para os indicadores de qualidade do serviço (DEC e FEC) e do Atendimento
Comercial (FER, IASC, INS, Iab, ICO) e posterior análise da evolução desses
indicadores no último ano civil. A aplicação desse componente busca premiar ou
penalizar as distribuidoras de acordo com a evolução de seus indicadores de
qualidade. O componente Q será calculado e aplicado a cada processo tarifário,
incluindo a própria 4ª Revisao Tarifaria Periodica. O mecanismo de incentivo a
qualidade terá transição de metodologia do 3º Ciclo de 4 anos. No 4º Ciclo, passa
a ter peso de até 2% da Parcela B, maior do que o limite de 1% da Parcela B do 3º
Ciclo;
o
(T) Trajetória de eficiência - tem por objetivo implementar uma trajetória
gradativa de custos operacionais eficientes. O componente T só será aplicado
quando o valor atualmente previsto dos custos operacionais da tarifa não estiver
dentro dos limites de eficiência definidos pelo método de benchmarking para o
cálculo dos custos operacionais eficientes. Esse componente é calculado no
momento da revisão tarifária e aplicado nos reajustes.

x

Perdas não técnicas regulatórias: De uma forma geral, a metodologia para o 4º ciclo foi a
mesma adotada durante o 3º ciclo, ou seja, que considera a construção de um ranking de
complexidade socioeconômica, baseado nas características das áreas de concessão das
distribuidoras. De acordo com esse ranking, será definido um benchmark para cada
companhia. A meta de perdas não técnicas regulatórias é uma média ponderada entre as
perdas da própria companhia e as perdas da companhia benchmark. Já a determinação da
trajetória de perdas dentro do ciclo leva em consideração o nível de complexidade da área
de concessão, além do porte e nível de perdas de cada companhia. As principais mudanças
foram o estabelecimento de um piso de repasse tarifário de 7,5% do mercado de baixa
tensão medido e uma transição de 1/8 da diferença entre o atual nível de repasse regulatório
de perdas não técnicas e 7,5%.

x

Receitas irrecuperáveis: No 4º Ciclo de Revisão Tarifária, a ANEEL adotou como base o
percentual de inadimplência remanescente após 49 a 60 meses de atraso no pagamento
da fatura. O percentual de inadimplência repassado a tarifa e definido como a mediana de
um grupo de até 20 distribuidoras comparáveis a distribuidora avaliada de acordo com o
ranking de complexidade socioeconômica mencionado no item de perdas não técnicas. O
ranking e separado em dois grupos, de acordo com o porte das distribuidoras. A Receita
Irrecuperável associada a receita necessária para fazer frente ao custo dos encargos
setoriais e baseada nos próprios percentuais de perdas da distribuidora, limitados a um teto
regulatório estabelecido para cada classe de consumidores.

x

Outras receitas: Para o 4º Ciclo de Revisões Tarifárias, 60% da Receita Bruta e revertida
para a modicidade tarifaria, exceção feita as atividades de Serviço de Comunicação de
Dados, Micro e Mini Geração e Eficientização Energética.

Revisão Tarifária Extraordinária de 2015
Em março de 2015, a ANEEL aprovou revisão extraordinária para todas as distribuidoras de energia
elétrica, através da Resolução Homologatória 1858/15, com o objetivo aliviar as pressões
financeiras pelas quais as distribuidoras estavam submetidas, em função do alto custo da energia
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no curto prazo e aumento expressivo dos encargos setoriais (no caso a CDE), ambos componentes
da parcela A.
O resultado foi o repasse antecipado para o consumidor de alguns custos, com compra de energia
e encargos, que seriam repassados somente no próximo processo tarifário que, no caso da
Companhia, ocorreu em 4 de julho de 2015.
Revisão Tarifária 2015
Em 30 de junho de 2015, a ANEEL autorizou a revisão tarifária média de 15,23%, a ser aplicado
em sua tarifa a partir de 4 de julho de 2015 sobre a tarifa vigente.
Esse reajuste é composto pelos seguintes itens:
Revisao Tarifaria 2015
Parcela A

Encargos setoriais

7,06%

Energia comprada

-0,28%

Encargos de transmissão

-0,54%

Parcela A
Parcela B

6,24%
1,27%

Reajuste

7,51%

CVA total

17,04%

Outros itens financeiros da Parcela A

-8,27%

Impacto ativo possivelmente inexistente
Reajuste total

1,62%
17,90%

Efeito Medio ao Consumidor

15,23%

Desta forma as Parcelas A e B da Companhia, após a Revisão Tarifária de 2015, tiveram os
seguintes impactos:
x

x

A Parcela A foi reajustada em 7,68%, representando 6,24% no reajuste econômico com os
seguintes componentes:
R

Encargos Setoriais – Reajustados em 29%, principalmente devido ao inicio do
pagamento da CDE_Energia, representando 7,06% no reajuste econômico;

R

Energia Comprada – A queda de 0,5% decorre principalmente do aumento do fim
de contratos mais caros de compra de energia; e

R

Encargos de Transmissão – A queda de 10,3% decorre das novas tarifas de
transmissão publicadas pela ANEEL, representando -0,54% no reajuste econômico.

O índice de revisão da Parcela B foi de 6,8%, que representa uma participação de 1,27%
na revisão tarifária, resultado da revisão dos seguintes itens de custo:
R

Custos Operacionais, variação de 2,8% e impacto de 0,26% no índice de revisão

R

Anuidades Regulatórias, variação de 3,3% e impacto de 0,03% no índice de revisão
tarifária

R

Remuneração do Custo de Capital, com variação de 17,7% e impacto de 0,81% no
índice de revisão tarifária

R

Depreciação, com variação de -15,4% e impacto de -0,58% no índice de revisão
tarifária
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R

Receitas Irrecuperáveis, com variação de 34% e impacto de 0,35% no índice de
revisão tarifária

R

Outras Receitas, com variação de -8,7% e impacto de 0,06% no índice de revisão
tarifáaria

Saída do componente de ajuste dos investimentos do 2º Ciclo de Revisões Tarifárias, com impacto
de 0,33% no índice de revisão tarifária.
Reajuste Tarifário 2016
Em 28 de junho de 2016, a ANEEL autorizou um reajuste tarifário médio de -8,10%, a ser aplicado
em sua tarifa a partir de 4 de julho de 2016 sobre a tarifa homologada em 30 de junho de 2015.
Para os consumidores residenciais (Classe B1), haverá redução de -7,27% (negativo) no valor da
tarifa. Sendo que o efeito para a baixa tensão em média é de 7,30% (negativos). Para a alta tensão
o efeito médio percebido é de -9,74% (negativos).
Esse reajuste é composto pelos seguintes itens:

Desta forma as Parcelas A e B, após o Reajuste Tarifário de 2016, tiveram os seguintes impactos:
x

x

A Parcela A foi reajustada em -6,87%, representando -5,61% no reajuste econômico com
os seguintes componentes:
R

Encargos Setoriais – Reajustados em -5,95%, representando -1,73% no reajuste
econômico da Companhia;

R

Energia Comprada – Reajustados em -8,12%, representando -3,88% no reajuste
econômico da Companhia

R

Encargos de Transmissão – O aumento de 0,15% decorre das novas tarifas de
transmissão publicadas pela ANEEL, representando 0,01% no reajuste econômico
da Companhia.

O índice de reajuste da Parcela B foi de 11,58%, que representa uma participação de 2,13%
no reajuste econômico, resultado da combinação dos seguintes componentes:
R

IGP-M de 11,42%, no período de 12 meses findos em 30 de junho de 2016, e
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R

Fator X de -0,16%, composto por; X-Pd (ganhos de produtividade da atividade de
distribuição) de 1,13%, previamente definido na 4RTP para aplicação nos processos
deste ciclo tarifário; X-Q (qualidade de serviço) de 1,08%, decorrente da evolução
da qualidade do serviço prestado; e X-T (trajetória de custos operacionais) de
2,37%, previamente definido na 4RTP para aplicação nos processos deste ciclo
tarifário.

Revisão Tarifária Extraordinária de 2017
Em 28 de março de 2017, a ANEEL aprovou uma Revisão Tarifária Extraordinária para todas as
distribuidoras de energia elétrica, através da Resolução Homologatória nº 2.214, com o objetivo de
reverter os efeitos da inclusão nas tarifas da parcela do Encargo de Energia de Reserva (EER)
correspondente à contratação da usina de Angra III nos processos de reajustes tarifários realizados
em 2016. Esse fato se deve ao fato de que o custo da energia oriunda de Angra III foi incluída pela
ANEL nas tarifas, mas a energia não chegou a ser usada (usina Angra III não entrou em operação
até o presente momento). Por essa razão a ANEEL decidiu pela republicação das tarifas de todas
as distribuidoras de energia elétrica do país.
Reajuste Tarifário de 2017
A ANEEL, em reunião pública de sua Diretoria realizada em 27 de junho de 2017, deliberou sobre
o reajuste tarifário anual de 2017, aplicado na tarifa a partir de 4 de julho de 2017. A ANEEL aprovou
um reajuste de +5,57% composto por reajuste econômico de +4,60%e componente financeiro de
+0,97%. Descontado o componente financeiro considerado no último processo tarifário, o efeito
médio a ser percebido pelos consumidores é de +4,48%.
O índice é composto pelos seguintes itens:

Desta forma as Parcelas A e B da Companhia, após o Reajuste Tarifário, tiveram os seguintes
impactos:
Parcela A
Para o próximo ano regulatório, a Parcela A foi reajustada em 5,62%, representando 4,39% no
reajuste econômico com os seguintes componentes:
x

Encargos Setoriais – R$3.285 milhões. Uma redução de 13,35%, representando -3,79% no
reajuste econômico em função, principalmente, da redução de 20,82% do encargo com a
Conta de Desenvolvimento Energético (“CDE”);

x

Energia Comprada – R$6.121 milhões. O aumento de 2,38%, inferior ao IPCA de 3,25%
decorre principalmente do aumento do volume de cotas de garantia física de 18%, cujo
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preço é mais barato do que a tarifa média de compra de energia da Companhia. O aumento
do custo de compra de energia representa 1,07% no reajuste econômico; e
x

Encargos de Transmissão – R$1.615 milhões. O aumento de 142,74% decorre
principalmente a indenização das transmissoras que renovaram a concessão em 2013,
representando 7,11% no reajuste econômico

Parcela B
Para o próximo ano regulatório, a Parcela B foi reajustada em 0,98%, representando uma
participação de 0,21% no reajuste econômico, resultado da combinação dos seguintes
componentes:
x

IGP-M de -0,30%, no período de 12 meses findos em junho de 2017; e

x

Fator X de -1,28 %, composto por:
R

Componente X-Pd (ganhos de produtividade da atividade de distribuição) de 1,13%,
previamente definido na 4ª Revisão Tarifária Periódica (“4RTP”) para aplicação nos
reajustes tarifários deste ciclo da Companhia;

R

Componente X-Q (qualidade do serviço) de -0,04%; e

R

Componente X-T (trajetória de custos operacionais) de -2,37%, previamente
definido na 4RTP para aplicação nos reajustes tarifários deste ciclo da Companhia.

Componentes Financeiros
Os componentes financeiros aplicados a este reajuste tarifário totalizam um montante de R$129,5
milhões, dentre os quais destacamos R$880,7 milhões negativos referente aos itens de
Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A (“CVA”), neutralidade de Encargos
Setoriais de R$188,8 milhões, Sobrecontratação de R$245,2 milhões, Devolução do Ajuste Tarifário
de Angra III de R$133,8 milhões e Previsão de Risco Hidrológico de R$473,1 milhões.
O reajuste tarifário médio de +4,48% a ser percebido pelos consumidores apresenta variações para
diversos níveis de tensão, conforme detalhado a seguir:
Níveis de Tensão

Efeito Médio

Alta Tensão

2,37%

Baixa Tensão

5,37%

Efeito Médio

4,48%

Tarifas pelo Uso dos Sistemas de Distribuição e Transmissão
A ANEEL homologa tarifas pelo uso e acesso aos sistemas de distribuição e de transmissão. As
tarifas são (i) de distribuição (TUSD), e (ii) de transmissão (TUST), que compreende a Rede Básica
e suas instalações auxiliares.
Além disso, as empresas de distribuição do sistema interligado no Sul e no Sudeste/Centro Oeste
pagam tarifas específicas pela transmissão de eletricidade gerada em Itaipu.
Nos últimos anos, o governo teve por meta a melhoria do sistema de transmissão nacional e, como
resultado, algumas empresas de transmissão se envolveram em programas de expansão
significativos, custeados por aumentos nas tarifas de transmissão. O aumento nas tarifas de
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transmissão pagas pelas Concessionárias de Distribuição é repassado aos seus respectivos
clientes através dos Reajustes de Tarifas Anuais e nas Revisões Tarifárias Periódicas.
TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
A TUSD, que é revisada anualmente de acordo com a variação de seus componentes, é paga por
geradoras e consumidores livres e especiais pelo uso do sistema de distribuição da concessionária
na qual tais geradoras e consumidores livres e especiais estejam conectados. O valor a ser pago
pelo respectivo agente conectado ao sistema de distribuição, por ponto de conexão, é calculado
pela multiplicação da demanda de energia elétrica contratada junto à concessionária de
distribuição, em kW, pela tarifa estabelecida pela ANEEL, em R$/kW, bem como pela energia
medida, em MWh, pela tarifa estabelecida pela ANEEL em R$/MWh. A TUSD é formada por
diversos encargos setoriais, bem como a remuneração da concessionária pelo uso da rede local e
os custos regulatórios de pessoal, material e serviços de terceiros.
TUST – Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão
A TUST é paga por distribuidoras, geradoras e consumidores livres e especiais pelo uso da Rede
Básica e é revisada anualmente de acordo com (i) a inflação e (ii) a receita anual das empresas de
transmissão (que também incorpora custos de expansão da própria rede).
As Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão – TUST têm por objetivo cobrir os custos associados
ao serviço de transporte da energia elétrica no sistema elétrico brasileiro, ou seja, desde os parques
geradores de energia elétrica até os centros de consumo.
Sendo o Brasil um país com geração predominantemente hidráulica, as usinas, via de regra,
encontram-se afastadas dos centros de carga, tornando-se necessário que uma extensa rede de
linhas de transmissão e de subestações em tensão igual ou superior a 230 kV, denominada Rede
Básica, transportem essa energia.
A operação, coordenação e controle desta rede de transmissão são de responsabilidade do ONS
(Operador Nacional do Sistema), pessoa jurídica de direito privado, autorizado do Poder
Concedente, regulado e fiscalizado pela ANEEL.
As concessionárias de transmissão são remuneradas através de uma Receita Anual Permitida RAP, definida e homologada pela ANEEL por meio dos Leilões de Transmissão ou de Resoluções
Autorizativas. Esta RAP deve ser suficiente para remunerar os investimentos das transmissoras,
cobrir os custos de operação e manutenção das instalações, inclusive os custos relativos aos
centros de operação do sistema, aos serviços de telecomunicação e da transmissão de dados,
além dos tributos e encargos setoriais.
Assim, as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) têm a finalidade de arrecadar os
montantes associados a RAP de cada transmissora, sendo que estas tarifas são estabelecidas
anualmente pela ANEEL na mesma data em que ocorre o reajuste da RAP das transmissoras, para
vigência a partir de 1º de julho de cada ano. A TUST é aplicada a todos os usuários do sistema de
transmissão, neste caso: distribuidoras, geradores, consumidores livres e agentes
importadores/exportadores de energia, exceto os diretamente conectados a DITs.
O cálculo destas tarifas é realizado a partir de simulação de um programa computacional, chamado
Programa Nodal, que utiliza como dados de entrada: i) a configuração da rede, representada por
suas linhas de transmissão, subestações; as demandas de geração e de carga do sistema; ii) a
receita total a ser arrecadada e iii) de alguns parâmetros estabelecidos pela ANEEL. Cabe informar
que a receita total do sistema a ser paga às concessionárias de transmissão, além de ser composta
pela RAP, é formada também por parte do orçamento do ONS, por uma Parcela de Ajuste, que
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correspondente às diferenças de arrecadação do período anterior, e por uma previsão de receita
para pagamento de instalações de transmissão que irão entrar em operação ao longo do período
considerado.
Desta forma, pela metodologia utilizada pela ANEEL as tarifas de transmissão são aplicadas
proporcionalmente ao uso que cada agente faz deste sistema, ou seja, são estabelecidas tarifas
específicas para cada ponto de conexão com este sistema de transmissão, à razão da demanda
contratada pelos agentes em cada um destes pontos de conexão.
Tarifa de repasse da potência de Itaipu
A ANEEL determina anualmente a tarifa de repasse de potência da usina de Itaipu, em Dólares.
Em dezembro de 2016, a tarifa homologada para o exercício de 2017 foi estabelecida em
US$28,73/kW mês, aplicável aos faturamentos realizados de 1º de janeiro a 31 de dezembro de
2017, de acordo com a Resolução Homologatória da ANEEL n.º 2018, de 13 de dezembro de 2016.
Limitação de Repasse
Como regra geral, a Companhia repassa aos seus clientes, por meio de suas tarifas, todo o seu
custo de compra de energia, com exceção de situações excepcionais previstas pela
regulamentação aplicável.
As regras estabelecem também limites para repasse dos custos com a compra de energia aos
consumidores finais. O Decreto n.º 5.163 estabelece as seguintes restrições na capacidade de
empresas de distribuição de repassar os custos aos consumidores:
x

não repasse dos custos referentes aos volumes que excedam 105,0% da demanda real;

x

repasse limitado dos custos para compras de energia feitas em um leilão “A-3”, se o volume
da energia adquirida exceder 2,0% da demanda verificada nos 2 anos anteriores (ou seja,
em A-5”);

x

repasse limitado dos custos de aquisição de energia de novos projetos de geração de
energia se o volume recontratado por meio de CCEARs de instalações existentes de
geração estiver abaixo do “Limite Inferior de Contratação” definido pelo Decreto n.º 5.163;
e

x

se as Distribuidoras não cumprirem a obrigação de contratar a energia necessária para o
atendimento integral de suas demandas, o repasse dos custos de energia adquirida no
mercado de curto-prazo será equivalente ao menor valor entre o PLD e o VR.

Bandeiras Tarifárias
A partir de janeiro de 2015, as contas de energia estão sendo faturadas de acordo com o Sistema
de Bandeiras Tarifárias, segundo a Resolução Normativa nº 547/2013 da ANEEL. O sistema possui
três classificações de bandeiras que indicam se a energia custará mais ou menos, em função das
condições de geração de eletricidade. Até outubro de 2017, os valores das bandeiras eram os
seguintes:
x

Bandeira verde: Condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre nenhum
acréscimo.

x

Bandeira amarela: Condições de gerações menos favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de
R$2,00 para cada 100 KWh consumidos.

x

Bandeira vermelha: Condições mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de
R$3,00 para cada 100 KWh (patamar 1) e 3,50 para cada 100 KWh consumidos (patamar
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2). A partir de fevereiro de 2016, a Bandeira vermelha foi dividida entre Patamar 1 e Patamar
2.

O faturamento dos adicionais de bandeira tarifária são neutros para o resultado da Companhia,
visto que sua receita é computada como passivo regulatório, neutralizado no próximo reajuste ou
revisão tarifária da concessionária.
A seguir é descrita a evolução do acionamento das bandeiras:
De janeiro de 2015 a dezembro de 2015 vigorou a bandeira vermelha.
Entre janeiro e fevereiro de 2016, esteve em vigor o Patamar 1 da bandeira tarifária vermelha, com
os valores dos acréscimos das bandeiras tarifárias passando para R$3,00 para cada 100 KWh
consumidos.
No mês de março de 2016, esteve em vigor a bandeira amarela, que acrescentou R$1,50 para cada
100 kWh consumidos. Finalmente, em abril de 2016, entrou em vigor a bandeira tarifária verde, sem
acréscimos à tarifa. A bandeira verde ficou vigente nos demais meses de 2016, com exceção do
mês de novembro de 2016 que esteve em vigor a bandeira tarifária amarela.
Em 24 de outubro de 2017, a ANEEL aprovou em reunião pública de Diretoria, a abertura da
audiência pública nº 061/17 para discussão de revisão da metodologia das bandeiras tarifárias e
dos valores de suas faixas de acionamento. A proposta era de que novos valores valessem a partir
de novembro de 2017. De acordo com tal audiência pública os adicionais foram definidos em:
x

Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo;

x

Bandeira amarela: acréscimo de R$ 10/MWh; e

x

Bandeira vermelha: (i) Patamar 1: acréscimo de R$ 30/MWh; e (ii) Patamar 2: acréscimo de
R$ 50/MWh.

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2017 esteve vigente a bandeira tarifária verde, sem acréscimo
a tarifa. Em março de 2017 foi aplicada a bandeira tarifária amarela, com acréscimo de R$2,00 para
cada 100 kWh consumidos e em abril de 2017 entrou em vigor a bandeira tarifária vermelha,
patamar 1. A tabela a seguir mostra as bandeiras vigentes a partir de janeiro de 2017:
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O acionamento de cada bandeira tarifária é sinalizado mensalmente pela ANEEL, de acordo com
informações prestadas pelo Operador Nacional do Sistema – ONS, conforme a capacidade de
geração de energia elétrica do país.
Cabe destacar que os recursos provenientes da aplicação das bandeiras tarifárias pelas
distribuidoras são compartilhados entre elas por meio da CCRBT (Conta Centralizadora dos
Recursos de Bandeira Tarifária) administrada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
(“CCEE”). Os recursos disponíveis nesta conta são repassados às distribuidoras considerando (i)
os custos de geração e a exposição aos preços de liquidação no mercado de curto prazo; (ii) a
cobertura tarifária vigente de cada distribuidora e (iii) a arrecadação de recursos financeiros por
meio do faturamento das Bandeiras Tarifárias.
Risco Hidrológico
No ano de 2017, houve uma piora significativa das condições hidrológicas e a geração de usinas
hidrelétricas foi significativamente inferior aos anos anteriores.
O custo do risco hidrológico é alocado aos distribuidores para os contratos de Cotas de Garantia
Física e Pontência, Itaipu e CCEARs que repactuaram o risco hidrológico a partir de 2015. Em
2017, o custo no setor de distribuição brasileiro até 31 de dezembro de 2017 chegou a R$18 bilhões.
Para lidar com o cenário, a ANEEL tomou uma série de medidas de curto prazo. Houve a
distribuição do Saldo de Energia de Reserva, redução da cota mensal da Conta-ACR e aumento
do Adicional de Bandeira Tarifária de R$35 / MWh para R$50 / MWh em novembro de 2017.
No longo prazo, um Projeto de Lei fruto da Consulta Pública nº 33 do Ministério de Minas e Energia
irá propor a volta da alocação do risco hidrológico para os vendedores de contratos de compra e
venda de energia, com a consequente redução das cotas de garantia física. Caso aprovado, o
movimento reduziria o risco hidrológico das distribuidoras, permitindo melhor gestão de caixa.
CONCESSÃO
A Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 regulamentou o artigo 175 da Constituição Federal e
determinou normas para a prestação de serviços públicos. A Lei n° 9.074, de 7 de julho de 1995
estabeleceu regras específicas para o setor de energia elétrica e, dentre elas, permitiu a
prorrogação das concessões de distribuição.
As empresas distribuidoras, que operavam sem um “contrato de concessão” formal, passaram a
firmar os referidos instrumentos. Os contratos de concessão de distribuição definem os “direitos e
obrigações da concessionária”, considerando os termos da Lei n° 8.987/95.
As empresas ou consórcios que desejem construir e/ou operar instalações para geração com
potência acima de 30 MW, transmissão ou distribuição de energia no Brasil devem participar de
processos licitatórios. As concessões garantem o direito de gerar, transmitir ou distribuir energia
em determinada área de concessão por um período determinado. Esse período é limitado a 35
anos para novas concessões de geração, e 30 anos para novas concessões de transmissão ou
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distribuição. Concessões existentes poderão ser renovadas a critério do poder concedente por igual
período.
A Lei de Concessões estabelece, entre outras coisas, as condições que a concessionária deve
cumprir na prestação dos serviços de energia, os direitos dos consumidores, e as obrigações da
concessionária. Os principais dispositivos da Lei de Concessões estão resumidos como segue:
x

Serviço adequado. A concessionária deve prestar adequadamente serviço regular,
contínuo, eficiente e seguro.

x

Servidões (uso de terrenos). O poder concedente pode declarar quais são os bens
necessários à execução de serviço ou obra pública de necessidade ou utilidade pública,
nomeando-os de servidão administrativa, em benefício de uma concessionária. O poder
concedente, nesse caso, fica responsável pelas indenizações cabíveis.

x

Responsabilidade objetiva. A concessionária é objetivamente responsável pelos danos
diretos e indiretos resultantes da prestação inadequada dos serviços de distribuição de
energia, como no caso de interrupções abruptas no fornecimento e variações na voltagem,
independentemente de sua culpa.

x

Alterações do Controle Societário. O poder concedente deve aprovar qualquer alteração
direta ou indireta de participação controladora na concessionária.

x

Intervenção pelo poder concedente. O poder concedente poderá intervir na concessão a
fim de garantir o desempenho adequado dos serviços e o cumprimento integral das
disposições contratuais, regulatórias e legais. Dentro de 30 dias da data do decreto
autorizando a intervenção, o poder concedente deve dar início a um procedimento
administrativo em que é assegurado à concessionária o direito de contestar a intervenção.
Durante o procedimento administrativo, um interventor nomeado pelo poder concedente
passa a ser responsável pela prestação dos serviços objeto da concessão. Caso o
procedimento administrativo não seja concluído dentro de 180 dias da data do decreto, a
intervenção cessa e a administração da concessão é devolvida à concessionária, sendo
necessária prestação de contas pelo interventor. A administração da concessão é também
devolvida à concessionária se o interventor decidir pela não extinção da concessão e o seu
termo final não tiver expirado.

x

Término antecipado da concessão. O término do contrato de concessão poderá ser
antecipado por meio de encampação ou caducidade. Encampação consiste na retomada
do serviço pelo poder concedente durante o prazo de uma concessão por razões
relacionadas ao interesse público que devem ser expressamente declaradas por lei
autorizativa específica. A caducidade deve ser declarada pelo poder concedente depois de
a ANEEL ou o MME ter emitido um despacho administrativo final indicando que a
concessionária, entre outras coisas, (1) deixou de prestar serviços adequados e eficientes
ou de cumprir a legislação ou regulamentação aplicável; (2) não tem mais capacidade
técnica financeira ou econômica para fornecer serviços adequados; ou (3) que a
concessionária não cumpriu as penalidades eventualmente impostas pelo poder
concedente. A concessionária pode contestar a encampação ou caducidade em juízo e tem
direito à indenização por seus investimentos em ativos reversíveis que não tenham sido
integralmente amortizados ou depreciados, após dedução de quaisquer multas contratuais
e danos causados pela concessionária.

x

Término por decurso do prazo. Com o advento do termo contratual, todos os ativos
relacionados à prestação dos serviços de energia revertem ao Governo Federal. Depois do
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término, a concessionária tem direito de indenização por seus investimentos em ativos
revertidos que não tenham sido integralmente amortizados ou depreciados.
Dependendo da opção a ser adotada, haverá um sinal de preço maior ou menor para a
recontratação de energia por parte das Distribuidoras, e consequente impacto nos preços
praticados no mercado livre. A percepção é de que deve prevalecer a prorrogação das atuais
concessões, mantendo a exploração dos serviços, mas de forma onerosa.
Com o propósito de analisar as implicações sobre a questão das prorrogações ou licitação, o
governo federal, liderado pelo MM E, formou um grupo de trabalho.
Em setembro de 2012 o governo promulgou a Medida Provisória nº 579 de 11 de setembro de 2012,
que versava acerca da renovação das concessões de Geração, Transmissão e Distribuição,
vincendas entre 2015 e 2017 bem como da redução dos encargos setoriais.
A mencionada Medida Provisória foi aprovada no Congresso Nacional e convertida na Lei nº 12.783
de 11 de janeiro de 2013. O quadro apresenta um resumo dos prazos de concessão por segmento
e por data de outorga:

Fonte: FitchRatings
Em seguida, o Decreto nº 8.461, de 02 de junho de 2015 regulamentou a prorrogação das
concessões de distribuição de energia elétrica, de que trata o artigo 7º da Lei nº 12.783, de 11 de
janeiro de 2013, e o art. 4o-B da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995. O referido decreto estabelece
as condições para a prorrogação destas concessões de distribuição de energia elétrica, por 30
anos, condicionada ao atendimento e critérios de (i) eficiência com relação à qualidade do serviço
prestado; (ii) eficiência com relação à gestão econômico-financeira; (iii) racionalidade operacional
e econômica; e (iv) modicidade tarifária. O decreto também define que a prorrogação depende da
aceitação expressa pela concessionária das condições estabelecidas no contrato de concessão ou
no termo aditivo ao contrato de concessão, bem como a responsabilidade da ANEEL em definir a
minuta deste contrato de concessão ou termo aditivo que contemple as condições previstas neste
Decreto.
Neste sentido, por meio do Despacho nº 3.540, de 20 de outubro de 2015, a ANEEL aprovou a
minuta de termo aditivo ou de contrato de concessão das distribuidoras de energia elétrica cujo
prazo das concessões se encerrava no ano de 2015, com vistas a prorrogar as concessões nos
termos do Decreto nº 8.461, de 2015 e encaminhou os processos ao MME recomendando a
prorrogação das outorgas.
Por fim, por meio do Despacho nº 2.194, de 16 de agosto de 2016, a ANEEL estendeu às demais
concessionárias de distribuição, que não passaram por renovação, a possibilidade de optarem por
aderir a todos os itens do novo modelo de contrato. Nesta condição, o contrato de concessão
poderá contemplar nova data para realização das revisões e dos reajustes tarifários periódicos,

PÁGINA: 214 de 509

Formulário de Referência - 2018 - ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.

Versão : 18

7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades

enquanto os indicadores adotados para verificação da eficiência com relação à qualidade do serviço
prestado devem ser objeto de audiência específica para cada concessionária.
A Companhia opera, nos termos de um contrato de concessão, o serviço de distribuição de energia
elétrica. O contrato de concessão, com término em junho de 2028, impõe direitos e obrigações.
Estas obrigações incluem manutenção e/ou aperfeiçoamento de determinadas normas de serviço,
incluindo a frequência e a duração de interrupções no fornecimento de energia elétrica aos
consumidores ou grupo de consumidores.
Existe, também, a obrigatoriedade de instalar dispositivos e equipamentos (por exemplo, redes de
distribuição e medidores) para fornecer energia a novos clientes ou atender ao aumento de
demanda dos clientes existentes. Sem este contrato, que representa uma outorga da União
Federal, a Companhia não pode exercer as atividades de distribuição de energia e,
consequentemente, seu faturamento se reduzirá a zero.
Como já mencionado anteriormente, em função da implantação do Novo Modelo do Setor Elétrico,
as distribuidoras assinaram termos aditivos aos respectivos contratos de concessão. Esses aditivos
se destinam basicamente a incorporar aos cálculos dos reajustes tarifários anuais os custos de
aquisição de energia contratada nos novos leilões, com entrega nos 12 meses subsequentes à data
de vigência de novas tarifas.
Estabelecem ainda que a Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) sejam excluídos da Parcela B. Assim, tais encargos foram excluídos
do cálculo do reajuste de tarifas de energia elétrica. Na prática, tais tributos passaram a ser
incluídos na fatura de energia elétrica de forma segregada em mecanismo análogo ao utilizado para
a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS).
Em maio do ano de 2010, a Companhia assinou novo termo aditivo ao seu contrato de concessão
que visa garantir a neutralidade dos Encargos Setoriais. Para informações adicionais sobre este
aditivo em particular veja o item 4.1.h. “Fatores de risco relacionados à regulação dos setores da
economia nos quais a Companhia atua”, deste Formulário de Referência.
Penalidades e Término da Concessão
Caso não sejam cumpridas as obrigações previstas no contrato de concessão e nas leis e normas
aplicáveis ao negócio, a ANEEL pode impor penalidades através da instauração de processos
administrativos punitivos.
As penalidades que podem ser impostas em caso de violação destas obrigações incluem
advertências e imposições de multas podendo atingir até um máximo de 2,0% da receita
operacional líquida (ROL) anual da Companhia por violação, excluído o ICMS e ISS, ou nos casos
mais extremos, a revogação da outorga concedida, conforme Resolução Normativa 063/2004.
A ANEEL também pode intervir na concessão por meio de resolução, que indicará seu prazo,
objetivos e limites da medida, em função das razões que a ensejaram, designando o interventor.
Declarada a intervenção, a ANEEL instaurará, no prazo de 30 dias, procedimento administrativo
para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o
direito de ampla defesa, devendo o mesmo ser concluído no prazo de até 180 dias, sob pena de
considerar-se inválida a intervenção. A ANEEL pode, ainda, em caso de descumprimento, limitar a
área de concessão da Companhia, impondo uma sub-concessão ou encampando as ações detidas
por seus acionistas controladores e vendendo-as num leilão público.

PÁGINA: 215 de 509

Formulário de Referência - 2018 - ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.

Versão : 18

7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades

A ANEEL também tem o poder de propor ao Poder Concedente – a União Federal – a declaração
de caducidade da concessão antes de seu prazo o final quando, por exemplo, do descumprimento
de obrigações legais ou contratuais.
Da mesma forma como ocorre com a intervenção, a declaração de caducidade será precedida de
processo administrativo e, caso reste comprovada a inadimplência da concessionária, a ANEEL
poderá propor à União Federal a declaração de caducidade da concessão.
Em qualquer caso de término antecipado do contrato de concessão, existe o direito de receber
indenização da ANEEL por investimentos efetuados em ativos relacionados aos serviços (bens
reversíveis) que não tenham sido amortizados ou depreciados.
Equilíbrio Econômico-Financeiro
De acordo com a Lei de Concessões, qualquer concessão para a prestação de serviços públicos
exige a manutenção de um equilíbrio entre os custos e receitas incorridas durante toda a vigência
da concessão. Este princípio é conhecido como equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de
Concessão.
O principal instrumento de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro é a alteração, para mais
ou para menos, das tarifas de fornecimento de energia e de uso dos sistemas de distribuição
cobradas dos clientes, através de reajustes tarifários anuais, revisões tarifárias ordinárias a cada
quatro anos e revisões extraordinárias a qualquer tempo, desde que comprovado o desequilíbrio.
Tais processos são conduzidos pela ANEEL que, ao cabo de seu decurso, procede à homologação
das tarifas para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.

(a)

necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e
histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações

A prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica pela Companhia está autorizada
até 15 de junho 2028, por meio do Contrato de Concessão nº 162/98 celebrado com a ANEEL em
15 de junho de 1998 (“Contrato de Concessão”).
No que diz respeito à obtenção e manutenção de tal autorização de prestação de serviço público,
destaca-se no histórico da relação entre a Companhia e a administração pública a celebração dos
termos aditivos ao Contrato de Concessão, Nesse contexto, em 6 de junho de 2005, a Companhia
firmou o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, com objetivo de adequar o instrumento
contratual ao Decreto nº 5.163/2004. Em 3 de Maio de 2010, foi firmado o Segundo Termo Aditivo
ao Contrato de Concessão, alterando os procedimentos de cálculo dos reajustes tarifários anuais,
visando à neutralidade dos Encargos Setoriais da Parcela “A”. Em 10 de dezembro de 2014, foi
firmado o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, incluindo dispositivo que garante que
os valores registrados na Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da “Parcela A”
– CVA e outros itens financeiros sejam incorporados no cálculo da indenização, quando da extinção
da concessão, corresponde às parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não
amortizados ou não depreciados.
No processo de obtenção da autorização para o exercício de sua atividade, não há um histórico de
relacionamento entre a Companhia e administração pública a ser destacado. Não obstante, no
decorrer do Contrato de Concessão foram celebrados termos aditivos a tal contrato, que compõem
um histórico de relacionamento relativo à manutenção da concessão outorgada.
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(b)

política ambiental da Companhia e custos incorridos para o cumprimento da
regulação ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a
adesão a padrões internacionais de proteção ambiental

Aspectos Ambientais
Política de Sustentabilidade e SGA (Sistema de Gestão Ambiental)
A Companhia está baseada no compromisso com o desenvolvimento sustentável, e nos
direcionadores estratégicos do Planejamento Estratégico Sustentável da Companhia: promover a
inovação; garantir a eficiência operacional; ampliar opções; reduzir riscos.
O cumprimento da legislação ambiental aplicável ao setor elétrico é fiscalizado por órgãos e
agências governamentais, que podem impor sanções administrativas e penais por eventual
inobservância à legislação, independentemente da obrigação de reparar os danos causados ao
meio ambiente e a terceiros afetados. O cumprimento da legislação é um dos princípios norteadores
da Política de Sustentabilidade da Companhia.
Com o objetivo de avaliar o seu desempenho ambiental, a Companhia possui um Sistema de
Gestão Ambiental (“SGA”) que está de acordo com a Política de Sustentabilidade e é baseado na
norma ISO 14001:04, certificado, desde o ano de 2000, em seis de suas instalações. Com foco na
melhoria contínua, a Companhia expandiu o escopo deste sistema em 2010 para todas as suas
subestações, escritórios administrativos, central de operações, linhas de subtransmissão, além das
lojas de atendimento, certificando 100% dos seus processos.
Em 2012 obteve a ampliação da certificação ISO 14001:2004 de seu Sistema de Gestão Ambiental,
chegando a marca de 100% de seus processos certificados desde então.
A Companhia é auditada periodicamente por organismo externo para a manutenção e certificação
de processos pela norma ambiental.
O gerenciamento ambiental de todas as atividades da Companhia é realizado com foco na
prevenção, levando em consideração o orçamento e estimativas realistas, objetivando, sempre,
obter melhores resultados financeiros, sociais e ambientais.
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, o total de investimentos gastos em meio
ambiente pela Companhia foi de R$75,4 milhões em ações de meio ambiente, como treinamentos,
melhoria na gestão ambiental de processos, manutenção da certificação ISO 14.001, novas
tecnologias, licenciamentos e compensações ambientais, investigação de potenciais passivos e
remediações ambientais, destinação de resíduos, projetos de eficiência energética e auditorias
ambientais junto aos fornecedores.
Mudanças Climáticas
Em 2015, a Companhia publicou a ‘Declaração de Compromisso para Mudanças Climáticas’,
documento composto por um conjunto de diretrizes de mitigação, adaptação, inovação,
engajamento e comunicação sobre o tema. Esta declaração direciona os negócios da AES Holdings
Brasil Ltda. rumo a uma economia de baixo carbono, juntamente com a cadeia de valor, parceiros
e demais empresas do setor.
Para a gestão de emissões de gases de efeito estufa, a companhia utiliza metodologias e padrões
internacionais do GHG Protocol.
Em 2017 foi instituído o subcomitê interno de mudanças climáticas que reporta ao Comitê de
Estratégia, Inovação e Sustentabilidade da Companhia, para tratar de assuntos relevantes
relacionados ao tema.
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Licenciamento Ambiental
A legislação ambiental brasileira, por meio da Lei Federal nº 6.938/81, alterada pela Lei
Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011 e da Resolução CONAMA 237/97, determina
que a instalação de empreendimentos que de qualquer forma causem degradação ao meio
ambiente depende do prévio licenciamento ambiental.
O procedimento se aplica tanto para empreendimentos novos quanto para as ampliações ou
alterações nele realizadas, sendo que as licenças de operação emitidas precisam ser renovadas
periodicamente. De acordo com a legislação federal, se a renovação for requerida até 120 dias
antes do vencimento da licença de operação, considera-se prorrogada a sua validade até a
manifestação do órgão ambiental sobre o respectivo requerimento.
O processo de licenciamento ambiental compreende, basicamente, três estágios que determinam
a expedição das seguintes licenças: licença prévia (“LP”), licença de instalação (“LI”) e licença de
operação (“LO”). Cada uma destas licenças é emitida conforme a fase em que se encontra o
empreendimento e a manutenção de sua validade depende do cumprimento das condicionantes
que forem estabelecidas pelo órgão ambiental competente.
Para fins de licenciamento de empreendimentos cujos impactos sejam considerados significativos,
exige-se a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto de Meio Ambiente
(“EIA/RIMA”). Há previsão de procedimentos simplificados quando o empreendimento for
considerado de pequeno potencial de impacto ambiental, de acordo com Resolução CONAMA nº
279/01. Nesses casos, no lugar do EIA/RIMA, deve ser elaborado o Relatório Ambiental
Simplificado (“RAS”). No âmbito Estadual, de acordo com os dispositivos da Resolução SMA
05/2007, deve ser elaborado o Relatório Ambiental Preliminar (“RAP”), ou o Estudo Ambiental
Simplificado (“EAS”), a depender da magnitude do impacto. No Município de São Paulo, segundo
a Portaria SVMA 80/2005, o empreendedor deverá apresentar o Estudo de Viabilidade Ambiental
(“EVA”) para instrução do processo de licenciamento.
A definição do órgão competente para o licenciamento está associada à extensão da área e à
abrangência do impacto ambiental que o empreendimento ocasionará. Empreendimentos de
impacto ambiental regional, ou seja, que envolvam mais de um Estado da federação ou mesmo
países vizinhos, ou realizados em áreas de interesse ou domínio da União, devem ser licenciados
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (“IBAMA”). Nos
demais casos, a competência é dos órgãos ambientais estaduais. Todavia, caso o impacto seja
exclusivamente local, o licenciamento poderá ser conduzido pelos municípios.
No caso da Companhia, por atuar somente na área metropolitana do Estado de São Paulo, o
licenciamento se dá no âmbito estadual ou municipal. A Resolução SMA 05/07, dispõe sobre
procedimentos simplificados para o licenciamento ambiental de linhas de transmissões e
subestações com tensão igual ou superior a 69 kV. De acordo com essa Resolução, só “dependerão
de licenciamento as linhas de extensão superiores a 3 km, em áreas de baixa criticidade ambiental
e extensões superiores a 20 km para recabeamento, também em áreas de baixa criticidade”. Cabe
o licenciamento para qualquer extensão com área de maior criticidade ambiental. Em relação às
subestações isoladas e ampliações das subestações existentes, “estão sujeitas ao licenciamento
ambiental aquelas com área construída superior a 5.000 m², em áreas de baixa criticidade
ambiental e todas em áreas com criticidade ambiental”.
Em relação ao Município de São Paulo, os casos (i) de reforma com ampliação da tensão ou da
corrente nominal e (ii) de implantação de novas unidades de linhas de transmissão e subestações
dos sistemas de gerações, de transmissão e distribuição de energia elétrica, com tensão nominal
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igual ou superior a 69 kV, são licenciados em âmbito municipal, através da Secretaria do Verde e
do Meio Ambiente, conforme Portaria 80/05, deste mesmo órgão.
É importante mencionar que para os casos que não forem considerados pelo órgão ambiental como
de potencial poluidor, não será exigível o Licenciamento Ambiental. No Estado de SP, o
empreendedor pode buscar obter junto ao órgão ambiental licenciador (CETESB, na maioria dos
casos) o Certificado de Dispensa de Licenciamento – CDL (Art. 74, Decreto Estadual 47.397/02 SP) ou a Declaração de Atividade Isenta de Licenciamento – DAIL (quando a atividade praticada
não seja caracterizada como fonte de poluição e, portanto, não se enquadre nas atividades
elencadas no art. 57 do Decreto 8.468/76).
Os empreendimentos relacionados à infraestrutura antiga da Companhia (linhas, ramais e
subestações com tensão superior a 69 kV) que iniciaram sua operação com data anterior à criação
da legislação pertinente e à estruturação dos procedimentos nos órgãos ambientais encontram-se
em processo de regularização do licenciamento perante o órgão ambiental estadual (CETESB).
No âmbito administrativo, as penalidades pela ausência de licenciamento podem variar de simples
advertência até aplicação de multa de R$50,00 a R$50.000.000,00, conforme Decreto Federal nº
6.514/2008. No âmbito criminal, merece destaque a figura da responsabilidade penal da pessoa
jurídica, nos termos da Lei Federal nº 9.605/98, contemplada de forma independente à
responsabilização das pessoas físicas que concorrem para a prática do crime ambiental, e que
pode sujeitá-la, por exemplo, ao pagamento de multa ou restrição de direitos.
Medidas compensatórias
Os órgãos ambientais responsáveis pelo licenciamento das atividades da Companhia poderão
definir medidas compensatórias, de acordo com o estabelecido na legislação estadual e municipal.
Referidas medidas são estabelecidas em especial nos processos relacionados à supressão de
vegetação, inclusive em Áreas de Preservação Permanente (“APP”). Estas medidas
compensatórias consistem normalmente no plantio de espécies nativas e no acompanhamento e
manutenção da área por 2 (dois) anos ou mais, a depender do órgão responsável.
Outras autorizações
Além das licenças ambientais acima mencionadas, o desenvolvimento regular das atividades da
Companhia também está sujeito à obtenção de outras autorizações, tais como (i) autorização para
intervenção em áreas de preservação permanente e (ii) autorização para supressão de vegetação,
entre outras. Estas dependem de medidas compensatórias, como dito anteriormente, aprovadas
pelo órgão ambiental.
A ausência de licenças e autorizações ambientais, independentemente de a atividade estar ou não
causando danos efetivos ao meio ambiente, caracteriza a prática de crime ambiental, além de
sujeitar o infrator a penalidades administrativas, tais como, multas, suspensão de subsídios dos
órgãos públicos e a suspensão, temporária ou permanente, das atividades.
Os indeferimentos por parte dos órgãos ambientais licenciadores, na emissão ou renovação das
licenças ambientais, assim como a eventual impossibilidade da Companhia de atender às
exigências estabelecidas por tais órgãos ambientais no curso do processo de licenciamento
ambiental, poderão prejudicar, ou mesmo impedir, conforme o caso, a instalação e a operação dos
seus empreendimentos.
A ocorrência de danos ambientais decorrentes da instalação e/ou operação de empreendimentos
elétricos também pode nos sujeitar à imposição de penalidades administrativas e penais, podendo
ocasionar prejuízos financeiros e impactos à imagem da Companhia. Na esfera civil, os danos
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ambientais implicam responsabilidade solidária e objetiva, direta e indireta. Isso significa que a
obrigação de reparar a degradação causada poderá afetar a todos os direta ou indiretamente
envolvidos, independentemente da comprovação de culpa dos agentes. Como consequência, a
contratação de terceiros para proceder a qualquer intervenção nas operações da Companhia, como
a disposição final de resíduos ou a supressão de vegetação, não exime a responsabilidade da
mesma por eventuais danos ambientais causados pela entidade contratada.
Responsabilidade Ambiental
O descumprimento da legislação ambiental pode sujeitar a Companhia a sanções administrativas
e criminais, independente da obrigação de reparar os danos na esfera cível.
Ou seja, eventuais danos ambientais decorrentes da instalação e/ou operação de
empreendimentos elétricos também pode sujeitar à imposição de penalidades administrativas e
penais, além da obrigação da reparação de eventuais danos ambientais. Portanto, a
responsabilidade ambiental pode ocorrer em três esferas diversas e independentes: (i)
administrativa; (ii) cível; e (iii) criminal.
Diz-se que as três esferas de responsabilidade mencionadas acima são “diversas e independentes”
porque, por um lado, uma única ação da Companhia pode gerar-lhe responsabilidade ambiental
nos três níveis, com a aplicação de três sanções diversas.
Por outro lado, a ausência de responsabilidade em uma de tais esferas não isenta necessariamente
o agente da responsabilidade nas demais.
Responsabilidade Administrativa
A Lei Federal nº 9.605/98 (“Lei de Crimes Ambientais”) foi regulamentada pelo Decreto 6.514, de
22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações ao meio ambiente e respectivas sanções
administrativas. Toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção,
proteção e recuperação do meio ambiente é considerada infração administrativa, resultando em
sanções que abrangem: (i) advertência; (ii) multa, que pode variar entre R$50,00 e
R$50.000.000,00; (iii) apreensão de produtos; (iv) destruição ou inutilização de produtos; (v)
suspensão de venda e fabricação de produtos; (vi) embargo de obra ou atividade e suas respectivas
áreas; (vii) suspensão parcial ou total da atividade; (viii) demolição de obra; e/ou (ix) restritiva de
direitos.
Especificamente no Estado de São Paulo, para os casos que envolvam contaminação ambiental,
aplicar-se-ão as disposições contidas na Lei Estadual nº 13.577/2009, regulamentada pelo Decreto
nº 59.263/2013, como se verá mais adiante.
Responsabilidade Civil
A responsabilidade civil do poluidor é objetiva, de modo que sua configuração independe da
verificação da culpa pelo dano causado, bastando, portanto, a comprovação do dano e a
demonstração do nexo de causalidade deste com a atividade desenvolvida pelo eventual poluidor.
Ademais, de acordo com a “Política Nacional de Meio Ambiente”, a responsabilidade civil ambiental
é solidária, de modo que poluidor pode ser todo aquele responsável direta ou indiretamente por
atividade causadora de degradação ambiental. Portanto, a reparação da degradação ambiental
pode abranger aquele que contribuiu direta ou indiretamente para a ocorrência do dano, sendo
assegurado o direito de regresso perante os demais corresponsáveis por referido dano.
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Consequentemente, a contratação de terceiros para proceder a qualquer intervenção nas
operações, como disposição final de resíduos ou supressão de vegetação, não exime o contratante
da responsabilidade por eventuais danos ambientais causados pelos contratados.
Portanto, na esfera civil os danos ambientais implicam responsabilidade solidária e objetiva, direta
e indireta. Isso significa que a obrigação de reparar a degradação causada poderá afetar a todos
os direta ou indiretamente envolvidos, independentemente da comprovação de culpa dos agentes.
Responsabilidade Criminal
A Lei de Crimes Ambientais prevê a responsabilização de todos aqueles que, de qualquer forma,
concorrem para a prática de crimes contra o meio ambiente, sendo cada qual penalizado na medida
de sua culpabilidade. Tal lei prevê, ainda, a responsabilidade da pessoa jurídica, caracterizada se
a infração for cometida: (i) por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão
colegiado; ou (ii) no interesse ou benefício da pessoa jurídica que representa. As penas aplicáveis
às pessoas jurídicas incluem: (a) multa; (b) restritiva de direitos; (c) prestação de serviços à
comunidade; (d) suspensão parcial ou total da atividade; e (e) interdição temporária de
estabelecimento, obra ou atividade, e (iii) proibição de contratar com o Poder Público, bem como
dele obter subsídios, subvenções ou doações.
A responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a responsabilização das pessoas físicas, autoras,
coautoras ou partícipes, o que estende a responsabilidade de tais atos aos membros das pessoas
jurídicas que tenham participado de tais decisões ou tenham se omitido, quando poderiam evitar
os prejuízos delas advindos. Por fim, é possível a desconsideração da pessoa jurídica sempre que
sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao meio ambiente,
havendo responsabilização dos sócios e administradores da empresa.
Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Conforme sua composição e características, os resíduos sólidos podem ser classificados em: a)
Classe I – perigosos; Classe II A – não inertes e Classe II B – inertes. A periculosidade de um
resíduo é definida em função de suas propriedades físicas ou químicas, e da possibilidade de
apresentar risco à saúde pública e/ou riscos ao meio ambiente, quando manuseado ou destinado
de forma inadequada. Alguns resíduos potencialmente perigosos, ditos especiais, sofrem
regulamentações específicas, tais como, pilhas e baterias, óleos lubrificantes e outros, lâmpadas
fluorescentes.
O transporte, tratamento e destinação final adequados de um resíduo dependem da classe a que
ele pertence e o programa de gerenciamento de resíduos sólidos da Companhia está sujeito à
prévia aprovação do órgão ambiental competente. Vale observar que a atividade de tratamento de
resíduos é passível de licenciamento, de maneira que as empresas contratadas para realizar essa
atividade devem demonstrar sua regularidade quanto ao licenciamento ambiental, sob pena de,
inclusive, o gerador de resíduos ser responsabilizado administrativamente, caso não destine os
resíduos para entidade devidamente licenciada. A Companhia contrata empresas licenciadas para
realizar o gerenciamento de seus resíduos. Porém, caso ocorra algum dano ambiental na coleta,
transporte, armazenamento e disposição final dos resíduos gerados pela Companhia, ainda que
por empresas licenciadas, essa pode ser responsabilizada a reparar os danos solidariamente.
Um dos impactos significativos da operação de empreendimentos do setor de energia elétrica está
relacionado ao uso de óleo isolante em transformadores e outros equipamentos e linhas antigas,
os quais, uma vez inutilizados, devem ser adequadamente descartados e/ou tratados, de acordo
com a legislação ambiental vigente. Nesse processo, poderão ocorrer vazamentos com danos
ambientais significativos no solo e em águas subterrâneas.
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A disposição inadequada, bem como os acidentes decorrentes do transporte de resíduos sólidos,
podem ser um fator de contaminação de solo e águas subterrâneas e, portanto, ensejar a aplicação
de sanções nas esferas administrativa e penal, e a responsabilidade pela reparação do dano
causado na esfera cível. As penalidades administrativas aplicáveis podem ser: advertência, multa
(podendo variar de R$5.000,00 a R$50.000.000,00), embargo, suspensão de financiamentos e
benefícios fiscais, dentre outras.
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
Conforme dispõe a Política Nacional do Meio Ambiente, desde a publicação da Lei Federal nº
10.165/00, além do licenciamento ambiental, os empreendimentos que se dedicam a atividades
potencialmente poluidoras ou que utilizem recursos naturais, devem ser registrados no Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras (“CTF”), perante o IBAMA.
De acordo com a Lei Federal nº 10.165/2000, as pessoas físicas e jurídicas que exerçam as
atividades mencionadas nos incisos I e II do art. 17 e que não estiverem inscritas nos respectivos
cadastros incorrerão em infração punível com multa, cujo valor varia de R$50,00 a R$9.000,00.
Além disso, a regularidade desse cadastro depende da apresentação periódica de relatórios sobre
as atividades exercidas e, em alguns casos, do pagamento da Taxa de Controle Fiscalização
Ambiental (“TCFA”). Em dezembro de 2012, foi regulamentado o Cadastro Técnico Estadual, em
SP, instituído através da Lei Estadual nº 14.626/2011, por meio da Resolução SMA/SP nº 94.
De acordo com essa Resolução, as pessoas físicas ou jurídicas que desenvolvam atividades
potencialmente poluidoras e à extração, produção, transporte e comercialização de produtos
potencialmente degradadores do meio ambiente, assim como as que utilizam produtos e
subprodutos da fauna e da flora ficam obrigadas se registrarem no Cadastro Técnico Estadual de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – Cadastro
Ambiental Estadual. Por essa Resolução, consideram-se registrados no Cadastro Ambiental
Estadual os empreendedores (por CNPJ), cujos estabelecimentos tenham sido registrados no
Cadastro Técnico Federal em data anterior à da publicação desta Resolução.
De acordo com a Portaria Interministerial n.º 812/2015, a taxa varia de R$128,80 a R$5.796,73 por
trimestre, dependendo do potencial de poluição e nível de recursos naturais utilizados no curso da
atividade correspondente.
O não pagamento da TCFA pode sujeitar o infrator a uma multa de 20% sobre o montante devido,
acrescido de juros à taxa de 1% por mês de atraso, sem prejuízo da obrigação de regularizar o
pagamento dessa taxa.
Passivos Ambientais
As contaminações de solo e/ou de águas subterrâneas representam passivos ambientais que
devem ser administrados com cautela, uma vez que a pretensão reparatória do dano ambiental é
imprescritível, não se extinguindo por decurso de prazo. São consideradas áreas contaminadas
aquelas em que comprovadamente houve poluição ocasionada pela disposição, pelo acúmulo, pelo
armazenamento ou pela infiltração de substâncias ou de resíduos, implicando impactos negativos
sobre os bens a proteger.
A descoberta de contaminação exige providências por parte dos agentes governamentais, das
entidades causadoras do dano ambiental e dos proprietários envolvidos. Deverão ser aplicadas
medidas corretivas visando estabelecer níveis de qualidade compatíveis com um determinado uso
futuro. Feita a remediação, segue-se o monitoramento dos resultados obtidos por período de tempo
a ser definido pelo órgão ambiental. Os resultados do monitoramento indicarão a eficiência da
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remediação. Eventuais restrições de uso decorrentes de contaminação anteriormente existente e
que sejam verificadas após a remediação de áreas desativadas devem ser tornadas públicas, por
meio da averbação no registro de imóveis competente.
A Companhia possui um Procedimento Operacional de Gerenciamento de Passivos Ambientais
para a verificação de áreas contaminadas em situações de compra e venda imobiliária e em áreas
operacionais onde foram realizadas atividades com potencial de contaminação ou em caso de
evento ambiental com vazamento de substâncias. Estes estudos ambientais são realizados em
conformidade com a legislação vigente e têm por objetivo verificar o impacto no solo e na água
subterrânea, além de implementar medidas de intervenção, quando necessário. A principal
interferência das atividades da Companhia no meio ambiente foi provocada por vazamento ou em
caso de evento ambiental com vazamento de óleo mineral isolante e desenvolvimento de atividades
potencialmente poluidoras no passado, como manuseio de produtos desengraxantes, solventes e
postos de abastecimento. Ainda que a Companhia realize suas atividades com foco na prevenção
e precaução dos impactos de suas atividades no meio ambiente, não é possível assegurar que
novos passivos não sejam identificados, afetando de forma adversa seus resultados.
Em relação aos passivos ambientais da Companhia, o valor provisionado para realizar as
remediações e monitorar a remediação das áreas contaminadas conhecidas, bem como para a
realização de demais monitoramentos ambientais é de R$6,6 milhões em 31 de dezembro de 2017,
sendo R$3,6 milhões referentes ao processo sobre a reparação de supostos danos ambientais que
teriam sido ocasionados pela construção de um clube esportivo e recreativo às margens da
Represa de Guarapiranga. Para maiores informações sobre este processo, vide item 4.3 deste
Formulário de Referência.
Nos termos da Lei Estadual n.º 13.577/2009, regulamentada pelo Decreto nº 59.263/2013, qualquer
violação ou descumprimento da normativa será tipificado como infração administrativa ambiental,
sujeitando o infrator às penas de advertência, multa, que pode variar de 4 a 04MM de UFESPs (em
2018, 01 UFESP = R$25,70), embargo, demolição ou suspensão de financiamento e benefícios
fiscais.
Em 10 de fevereiro de 2017 foi publicada a Decisão de Diretoria n.º 38 da CETESB, que dispõe
sobre a aprovação do “Procedimento para a Proteção da Qualidade do Solo e das Águas
Subterrâneas”, da revisão do “Procedimento para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas” e
estabelece “Diretrizes para Gerenciamento de Áreas Contaminadas no Âmbito do Licenciamento
Ambiental”.
De acordo com a normativa aplicável (Lei Estadual n.º 13.577/2009, Decreto nº 59.263/2013 e
Decisão de Diretoria n.º 38 da CETESB), no processo de escolha do conjunto de medidas de
intervenção a serem adotadas no Plano de Intervenção, o responsável legal deverá apresentar
garantia bancária ou seguro ambiental, a fim de assegurar a implantação do Plano de Intervenção
nos prazos estabelecidos, no valor de 125% do custo estimado no respectivo plano. Para as
medidas de remediação para tratamento, medidas de engenharia, medidas de controle institucional
e medidas de contenção como medida emergencial ou de curta duração poderá ser apresentado
seguro garantia em substituição às garantias bancárias e seguro ambiental.
Na prática, contudo, o mercado nacional de seguros ainda não oferece este tipo de produto (seguro
ambiental) e não há registro de que a CETESB tenha exigido até o presente momento a
apresentação do seguro ambiental ou de garantia bancária. Entretanto, com a publicação da
Decisão de Diretoria nº 38 da CETESB, é possível que tal prática regulatória seja revista.
Por fim, é pertinente mencionar que, de acordo com a legislação ambiental brasileira, o proprietário
e/ou possuidor de bem imóvel que se encontre em área com contaminação ambiental poderá,
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independentemente de ter sido ou não o efetivo causador, ser responsabilizado e compelido a
realizar a remediação e recuperação dos danos associados tanto por órgãos ambientais, quanto
pelo Ministério Público. Vale destacar que a responsabilidade civil ambiental relacionada à
remediação da contaminação do solo e das águas subterrâneas é objetiva e solidária, além de ser
considerada como uma obrigação propter rem (ônus que acompanha o imóvel).

(c)

dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de
royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades da Companhia Contrato
de Concessão

Propriedade Intelectual
A Companhia é distribuidora de energia elétrica e depende da manutenção do Contrato de
Concessão para o desenvolvimento de suas atividades. O sucesso da Companhia independe, de
forma relevante, de patentes, marcas, franquias e contratos de transferência de tecnologia.
Para informações referentes a patentes e marcas vide item 9.1.b deste Formulário de Referência.
Marcas e Patentes
No Brasil, a propriedade de uma marca ou patente adquire-se pelo registro validamente expedido
pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), sendo assegurado ao titular o uso
exclusivo da marca em todo território nacional pelo prazo determinado de 10 (dez) anos, passível
de sucessivas renovações, e o direito de exploração exclusiva de patente pelo prazo de 20 (vinte)
anos para patentes de invenção e de 15 (quinze) anos para modelos de utilidade, os últimos
contados da data de depósito. Durante o processo de registro, o depositante tem apenas uma
expectativa de direito de propriedade das marcas e patentes depositadas.
Atualmente a Companhia detém, entre outros, os direitos sobre a marca “Eletropaulo”, a qual é
considerada a marca mais importante da Companhia e está registrada nas formas nominativa e
mista, em diversas classes. Entretanto, a perda desses direitos não acarretaria efeito adverso
relevante às operações e à condição financeira da Companhia.
Ademais, a Companhia é titular de 13 (treze) nomes de domínio e de 8 (oito) pedidos de patentes.
Para mais informações referentes às marcas e patentes detidas pela Companhia, vide item 9.1.b
deste Formulário de Referência.
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$&RPSDQKLDQmRDXIHULXUHFHLWDVGHFOLHQWHVDWULEXtGRVDSDtVHVHVWUDQJHLURVQR~OWLPRH[HUFtFLR
VRFLDO
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades

1mR DSOLFiYHO D &RPSDQKLD QmR HVWi VXMHLWD D HIHLWRV GD UHJXODomR HVWUDQJHLUD QDV VXDV
DWLYLGDGHV
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7.8 - Políticas socioambientais

(a)

se o emissor divulga informações sociais e ambientais

Publicado anualmente desde 2006, a Companhia adota seu relatório de sustentabilidade como
ferramenta para a descrição da estratégia de negócios e dos aspectos econômicos, sociais e
ambientais (tripple bottom line) relacionados a suas atividades e para a prestação de contas sobre
seu desempenho a todos os seus públicos de relacionamento (colaboradores, clientes e
fornecedores entre outros). A partir do relatório de sustentabilidade de 2014, a Companhia
passou a aplicar os princípios para relato integrado, com base no framework da International
Integrated Reporting Council (IIRC).
Adicionalmente, a Companhia adota uma Política de Sustentabilidade que consolida o seu
compromisso com o desenvolvimento sustentável considerando os aspectos social, ambiental e
econômico de forma integrada aos direcionadores estratégicos da Companhia, e o alinhamento com
os compromissos voluntários que assumiu sendo eles: Pacto Global, Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável – ODS, Declaração Universal de Direitos Humanos e Empresa Amiga da Criança.

(b)

a metodologia seguida na elaboração dessas informações

O Relatório de Sustentabilidade é elaborado de acordo com as diretrizes internacionais da Global
Reporting Initiative (GRI). A partir do relatório de sustentabilidade de 2014, a Companhia passou a
aplicar, adicionalmente, os princípios para Relato Integrado promovidos pelo International Integrated
Reporting Council (IIRC), referência global no assunto.
A Política de Sustentabilidade define o cumprimento da legislação e das normas brasileiras e
internacionais aplicáveis, além das políticas e diretrizes da Companhia.
O Relatório de Sustentabilidade, bem como a Política de Sustentabilidade são previamente
aprovados pelo Comitê de Sustentabilidade e pelo Conselho de Administração da Companhia.
(c)

se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente

Os relatórios de sustentabilidade da Companhia são submetidos à verificação externa pela KPMG
Auditores Independentes e a carta dos auditores é publicada juntamente com o relatório de
sustentabilidade.
(d)
a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas
informações
A Política de Sustentabilidade e os relatórios de sustentabilidade estão disponíveis no website:
www.eletropaulosustentavel.com.br.
No mesmo endereço são divulgadas informações sobre a contribuição da Companhia para o
desenvolvimento sustentável, de acordo com a sua visão e direcionadores estratégicos.
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7.9 - Outras informações relevantes

$ &RPSDQKLD PDQWpP HP VHX ZHEVLWH ZZZHOHWURSDXORFRPEU  LQIRUPDo}HV DGLFLRQDLV VREUH
QRVVDVERDVSUiWLFDVDVDEHU
•

3ROtWLFDGH*HVWmRGH$WLYRV

•

3ROtWLFDGR6LVWHPDGH*HVWmRGD4XDOLGDGH

•

3ROtWLFDGH6XVWHQWDELOLGDGHH

•

'LUHWUL]HVVREUHVROLFLWDo}HVGH3DWURFtQLRV
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8.1 - Negócios extraordinários

1mRDSOLFiYHOGDGRTXHQmRKRXYHDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHTXDOTXHUDWLYRUHOHYDQWHTXHQmRVH
HQTXDGUH FRPR RSHUDomR QRUPDO QRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD H TXH QmR WHQKDP VLGR
PHQFLRQDGRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor

1mRKRXYHDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDIRUPDomRGHFRQGXomRGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
1mR KRXYH FRQWUDWRV UHOHYDQWHV FHOHEUDGRV SHOD &RPSDQKLD QmR GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGRV FRP
VXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
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8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.

1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVUHODFLRQDGDVDHVWHLWHP
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

2V DWLYRV GD &RPSDQKLD FRQVLVWHP HP OLQKDV GH VXEWUDQVPLVVmR VXEHVWDo}HV GH GLVWULEXLomR H
UHGHVGHGLVWULEXLomRDVTXDLVDEUDQJHPTXLO{PHWURVTXDGUDGRVQD&LGDGHGH6mR3DXORH
HPRXWURVPXQLFtSLRVGDUHJLmRPHWURSROLWDQDGD*UDQGH6mR3DXOR3DUDDWHQGHUjGHPDQGD
GH DSUR[LPDGDPHQWH  PLOK}HV GH XQLGDGHV FRQVXPLGRUDV D &RPSDQKLD FRQWD FRP 
VXEHVWDo}HVGHGLVWULEXLomRFRPFDSDFLGDGHWRWDOGHWUDQVIRUPDomRGH09$NP
GH  N9 H FLUFXLWRV GH OLQKDV GH VXEWUDQVPLVVmR GH  N9 UHGH SULPiULD GH  NP GH
FRQGXWRUHV DpUHRV H  NP GH FDERV VXEWHUUkQHRV 3DUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV YLGH LWHP 
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
3DUDYHULILFDomRGDVLQIRUPDo}HVFRQWLGDVQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHSDUDDLQGLFDomRGRV
IDWRUHV GH ULVFR GRV SULQFLSDLV DWLYRV LPRELOLiULRV GD &RPSDQKLD GHOLPLWRXVH R HVSDoR DPRVWUDO
GRV DWLYRV LPRELOLiULRV DQDOLVDGRV VHJXQGR RV FULWpULRV GH PDLRU YDORU GR DWLYR H GH PDLRU
IDWXUDPHQWR GD XQLGDGH jV FLQFR SULQFLSDLV XQLGDGHV GH VXEHVWDo}HV GH GLVWULEXLomR GD
&RPSDQKLD D VDEHU L  (7' %ULJDGHLUR LL  (7' &OHPHQWLQR LLL  (7' 7KRPDV (GLVRQ LY  (7'
0RQXPHQWR H Y  (7' -. FRQVWDWDQGRVH TXH WRGRV RV LPyYHLV VmR GH SURSULHGDGH GD
&RPSDQKLD H TXH WUrV GHOHV VH HQFRQWUDP JUDYDGRV FRP {QXV HP UD]mR GH GtYLGDV
ILVFDLVFRPHUFLDLV
$OpPGRMiPHQFLRQDGRRVGHPDLVDWLYRVLPRELOL]DGRVSDWHQWHVPDUFDVOLFHQoDVHSDUWLFLSDomR
HPVRFLHGDGHVUHOHYDQWHVGD&RPSDQKLDHVWmRGHVFULWRVDVHJXLU
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País de localização
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Descrição do bem do ativo imobilizado

Rede Elétrica (CCLT, CME, CMLT, ERA, EBC, ECH, EOC, ESD, ETC, ETD, ETR,
LDA, LDS

Rede Elétrica (CCLT, CME, CMLT, ERA, EBC, ECH, EOC, ESD, ETC, ETD, ETR,
LDA, LDS

Rede Elétrica (CCLT, CME, CMLT, ERA, EBC, ECH, EOC, ESD, ETC, ETD, ETR,
LDA, LDS

Rede Elétrica (CCLT, CME, CMLT, ERA, EBC, ECH, EOC, ESD, ETC, ETD, ETR,
LDA, LDS

Rede Elétrica (CCLT, CME, CMLT, ERA, EBC, ECH, EOC, ESD, ETC, ETD, ETR,
LDA, LDS

Rede Elétrica (CCLT, CME, CMLT, ERA, EBC, ECH, EOC, ESD, ETC, ETD, ETR,
LDA, LDS

Rede Elétrica (CCLT, CME, CMLT, ERA, EBC, ECH, EOC, ESD, ETC, ETD, ETR,
LDA, LDS

Rede Elétrica (CCLT, CME, CMLT, ERA, EBC, ECH, EOC, ESD, ETC, ETD, ETR,
LDA, LDS

Rede Elétrica (CCLT, CME, CMLT, ERA, EBC, ECH, EOC, ESD, ETC, ETD, ETR,
LDA, LDS

Rede Elétrica (CCLT, CME, CMLT, ERA, EBC, ECH, EOC, ESD, ETC, ETD, ETR,
LDA, LDS

Rede Elétrica (CCLT, CME, CMLT, ERA, EBC, ECH, EOC, ESD, ETC, ETD, ETR,
LDA, LDS

Rede Elétrica (CCLT, CME, CMLT, ERA, EBC, ECH, EOC, ESD, ETC, ETD, ETR,
LDA, LDS

Rede Elétrica (CCLT, CME, CMLT, ERA, EBC, ECH, EOC, ESD, ETC, ETD, ETR,
LDA, LDS

Rede Elétrica (CCLT, CME, CMLT, ERA, EBC, ECH, EOC, ESD, ETC, ETD, ETR,
LDA, LDS

Rede Elétrica (CCLT, CME, CMLT, ERA, EBC, ECH, EOC, ESD, ETC, ETD, ETR,
LDA, LDS

Rede Elétrica (CCLT, CME, CMLT, ERA, EBC, ECH, EOC, ESD, ETC, ETD, ETR,
LDA, LDS

Rede Elétrica (CCLT, CME, CMLT, ERA, EBC, ECH, EOC, ESD, ETC, ETD, ETR,
LDA, LDS

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados

Formulário de Referência - 2018 - ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

UF de localização

Taboão da Serra

São Lourenço da Serra

São Caetano do Sul

São Bernardo do Campo

Santo André

Santana de Parnaíba

Rio Grande da Serra

Ribeirão Pires

Pirapora do Bom Jesus

Osasco

Mauá

Juquitiba

Jandira

Itapevi

Itapecerica da Serra

Embu das Artes

Embu-Guaçu

Município de localização

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria
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Brasil
Brasil

Escritório

Escritórios

Brasil

Brasil

Bases Operacionais

Brasil

Brasil

Bases Operacionais

Loja de Atendimento

Brasil

Bases Operacionais

Loja de Atendimento

Brasil

Bases Operacionais

Brasil

Brasil

Bases Operacionais

Brasil

Brasil

Bases Operacionais

Loja de Atendimento

Brasil

Base Operacional

Loja de Atendimento

Brasil

Base Operacional

Brasil

Brasil

Base Operacional

Brasil

Brasil

Base Operacional

Loja de Atendimento

Brasil

Base Operacional

Loja de Atendimento

Brasil

Base Operacional

Brasil

Brasil

Loja de Atendimento

Loja de Atendimento

Brasil

Bases Operacionais

Brasil

Brasil

Rede Elétrica (CCLT, CME, CMLT, ERA, EBC, ECH, EOC, ESD, ETC, ETD, ETR,
LDA, LDS

Brasil

Brasil

Rede Elétrica (CCLT, CME, CMLT, ERA, EBC, ECH, EOC, ESD, ETC, ETD, ETR,
LDA, LDS

Loja de Atendimento

Brasil

Rede Elétrica (CCLT, CME, CMLT, ERA, EBC, ECH, EOC, ESD, ETC, ETD, ETR,
LDA, LDS

Escritório

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados
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SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

DF

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

UF de localização

Itapecerica da Serra

Embu-Guaçu

Embu das Artes

Diadema

Cotia

Carapicuíba

Cajamar

Barueri

Brasília

São Paulo

Barueri

Itapecerica da Serra

Diadema

Santo André

São Paulo

São Paulo

Juquitiba

Cotia

Santana de Parnaíba

Santana de Parnaíba

Barueri

Barueri

Juquitiba

São Caetano do Sul

São Roque

Guarulhos

Vargem Grande Paulista

Município de localização

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Própria

Própria

Própria

Própria

Alugada

Própria

Alugada

Alugada

Própria

Alugada

Própria

Alugada

Alugada

Própria

Própria

Própria

Própria
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Tipo de propriedade
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País de localização
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Descrição do bem do ativo imobilizado

Loja de Atendimento

Loja de Atendimento

Loja de Atendimento

Loja de Atendimento

Loja de Atendimento

Loja de Atendimento

Loja de Atendimento

Loja de Atendimento

Loja de Atendimento

Loja de Atendimento

Loja de Atendimento

Loja de Atendimento

Loja de Atendimento

Loja de Atendimento

Loja de Atendimento

Rede Elétrica (CCLT, CME, CMLT, ERA, EBC, ECH, EOC, ESD, ETC, ETD, ETR,
LDA, LDS

Rede Elétrica (CCLT, CME, CMLT, ERA, EBC, ECH, EOC, ESD, ETC, ETD, ETR,
LDA, LDS

Rede Elétrica (CCLT, CME, CMLT, ERA, EBC, ECH, EOC, ESD, ETC, ETD, ETR,
LDA, LDS

Rede Elétrica (CCLT, CME, CMLT, ERA, EBC, ECH, EOC, ESD, ETC, ETD, ETR,
LDA, LDS

Rede Elétrica (CCLT, CME, CMLT, ERA, EBC, ECH, EOC, ESD, ETC, ETD, ETR,
LDA, LDS

Rede Elétrica (CCLT, CME, CMLT, ERA, EBC, ECH, EOC, ESD, ETC, ETD, ETR,
LDA, LDS
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SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

UF de localização

Diadema

Cotia

Carapicuíba

Cajamar

Barueri

São Paulo

Santo André

São Paulo

Vargem Grande Paulista

Taboão da Serra

São Paulo

São Lourenço da Serra

São Caetano do Sul

São Bernardo do Campo

Santana de Parnaíba

Ribeirão Pires

Pirapora do Bom Jesus

Osasco

Mauá

Jandira

Itapevi

Município de localização

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada
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Descrição do ativo

Marca "Eletropaulo" /
Classe 42 (INT) / Nº
821593790

Marca "Eletropaulo" /
Classe 37 (INT) / Nº
821551655

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

No âmbito administrativo (junto ao INPI), os pedidos de registro
de marcas podem ser indeferidos. Além disso, terceiros podem
contestar administrativamente os registros já concedidos, por
meio de requerimento de declaração de caducidade ou
processo administrativo de nulidade. A manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento das
respectivas taxas ao INPI. No âmbito judicial, não é possível
assegurar que terceiros não venham alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), os pedidos de registro
de marcas podem ser indeferidos. Além disso, terceiros podem
contestar administrativamente os registros já concedidos, por
meio de requerimento de declaração de caducidade ou
processo administrativo de nulidade. A manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento das
respectivas taxas ao INPI. No âmbito judicial, não é possível
assegurar que terceiros não venham alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória.

02/12/2023

09/12/2023

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Duração

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre estas e a
Companhia enfrentaria dificuldades para impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes. Ainda, uma vez que a Companhia
não comprove ser titular das marcas que utiliza,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais por uso indevido de marca, podendo ser
impedida de utilizar as marcas.
A Companhia acredita que não perderá seus
direitos sobre as marcas, ela também entende que
a não obtenção de pedidos de registro de marca
ainda pendentes ou a perda de direitos sobre
marcas registradas, mesmo aquelas consideradas
estratégicas para a Companhia, não acarretará um
efeito negativo substancialmente adverso às suas
operações e condição financeira.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre estas e a
Companhia enfrentaria dificuldades para impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes. Ainda, uma vez que a Companhia
não comprove ser titular das marcas que utiliza,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais por uso indevido de marca, podendo ser
impedida de utilizar as marcas.
A Companhia acredita que não perderá seus
direitos sobre as marcas, ela também entende que
a não obtenção de pedidos de registro de marca
ainda pendentes ou a perda de direitos sobre
marcas registradas, mesmo aquelas consideradas
estratégicas para a Companhia, não acarretará um
efeito negativo substancialmente adverso às suas
operações e condição financeira.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 18

Descrição do ativo

Marca "Eletropaulo" /
Classe 42 (INT) / Nº
821593811

Marca
"KILOWANTAGEM" /
Classe 37 (INT) / Nº
827377126

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

No âmbito administrativo (junto ao INPI), os pedidos de registro
de marcas podem ser indeferidos. Além disso, terceiros podem
contestar administrativamente os registros já concedidos, por
meio de requerimento de declaração de caducidade ou
processo administrativo de nulidade. A manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento das
respectivas taxas ao INPI. No âmbito judicial, não é possível
assegurar que terceiros não venham alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), os pedidos de registro
de marcas podem ser indeferidos. Além disso, terceiros podem
contestar administrativamente os registros já concedidos, por
meio de requerimento de declaração de caducidade ou
processo administrativo de nulidade. A manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento das
respectivas taxas ao INPI. No âmbito judicial, não é possível
assegurar que terceiros não venham alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória.

24/08/2024

07/04/2019

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Duração

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre estas e a
Companhia enfrentaria dificuldades para impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes. Ainda, uma vez que a Companhia
não comprove ser titular das marcas que utiliza,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais por uso indevido de marca, podendo ser
impedida de utilizar as marcas.
A Companhia acredita que não perderá seus
direitos sobre as marcas, ela também entende que
a não obtenção de pedidos de registro de marca
ainda pendentes ou a perda de direitos sobre
marcas registradas, mesmo aquelas consideradas
estratégicas para a Companhia, não acarretará um
efeito negativo substancialmente adverso às suas
operações e condição financeira.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre estas e a
Companhia enfrentaria dificuldades para impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes. Ainda, uma vez que a Companhia
não comprove ser titular das marcas que utiliza,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais por uso indevido de marca, podendo ser
impedida de utilizar as marcas.
A Companhia acredita que não perderá seus
direitos sobre as marcas, ela também entende que
a não obtenção de pedidos de registro de marca
ainda pendentes ou a perda de direitos sobre
marcas registradas, mesmo aquelas consideradas
estratégicas para a Companhia, não acarretará um
efeito negativo substancialmente adverso às suas
operações e condição financeira.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 18

Marca "Metropolitana" / 25/08/2019
Classe 37.35/41 / Nº
821717561

Marcas

No âmbito administrativo (junto ao INPI), os pedidos de registro
de marcas podem ser indeferidos. Além disso, terceiros podem
contestar administrativamente os registros já concedidos, por
meio de requerimento de declaração de caducidade ou
processo administrativo de nulidade. A manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento das
respectivas taxas ao INPI. No âmbito judicial, não é possível
assegurar que terceiros não venham alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), os pedidos de registro
de marcas podem ser indeferidos. Além disso, terceiros podem
contestar administrativamente os registros já concedidos, por
meio de requerimento de declaração de caducidade ou
processo administrativo de nulidade. A manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento das
respectivas taxas ao INPI. No âmbito judicial, não é possível
assegurar que terceiros não venham alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória.

19/08/2028

Marca "Eletropaulo na
Comunidade" / Classe
41 (INT) / Nº
828417423

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre estas e a
Companhia enfrentaria dificuldades para impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes. Ainda, uma vez que a Companhia
não comprove ser titular das marcas que utiliza,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais por uso indevido de marca, podendo ser
impedida de utilizar as marcas.
A Companhia acredita que não perderá seus
direitos sobre as marcas, ela também entende que
a não obtenção de pedidos de registro de marca
ainda pendentes ou a perda de direitos sobre
marcas registradas, mesmo aquelas consideradas
estratégicas para a Companhia, não acarretará um
efeito negativo substancialmente adverso às suas
operações e condição financeira.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre estas e a
Companhia enfrentaria dificuldades para impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes. Ainda, uma vez que a Companhia
não comprove ser titular das marcas que utiliza,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais por uso indevido de marca, podendo ser
impedida de utilizar as marcas.
A Companhia acredita que não perderá seus
direitos sobre as marcas, ela também entende que
a não obtenção de pedidos de registro de marca
ainda pendentes ou a perda de direitos sobre
marcas registradas, mesmo aquelas consideradas
estratégicas para a Companhia, não acarretará um
efeito negativo substancialmente adverso às suas
operações e condição financeira.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 18

Descrição do ativo

Marca "AES
Eletropaulo" / Classe
36 / Nº 827826133

Marca "Luz e Lápis" /
Classe 41 / Nº
831090820

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

No âmbito administrativo (junto ao INPI), os pedidos de registro
de marcas podem ser indeferidos. Além disso, terceiros podem
contestar administrativamente os registros já concedidos, por
meio de requerimento de declaração de caducidade ou
processo administrativo de nulidade. A manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento das
respectivas taxas ao INPI. No âmbito judicial, não é possível
assegurar que terceiros não venham alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), os pedidos de registro
de marcas podem ser indeferidos. Além disso, terceiros podem
contestar administrativamente os registros já concedidos, por
meio de requerimento de declaração de caducidade ou
processo administrativo de nulidade. A manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento das
respectivas taxas ao INPI. No âmbito judicial, não é possível
assegurar que terceiros não venham alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória.

14/03/2027

19/12/2027

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Duração

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre estas e a
Companhia enfrentaria dificuldades para impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes. Ainda, uma vez que a Companhia
não comprove ser titular das marcas que utiliza,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais por uso indevido de marca, podendo ser
impedida de utilizar as marcas.
A Companhia acredita que não perderá seus
direitos sobre as marcas, ela também entende que
a não obtenção de pedidos de registro de marca
ainda pendentes ou a perda de direitos sobre
marcas registradas, mesmo aquelas consideradas
estratégicas para a Companhia, não acarretará um
efeito negativo substancialmente adverso às suas
operações e condição financeira.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre estas e a
Companhia enfrentaria dificuldades para impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes. Ainda, uma vez que a Companhia
não comprove ser titular das marcas que utiliza,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais por uso indevido de marca, podendo ser
impedida de utilizar as marcas.
A Companhia acredita que não perderá seus
direitos sobre as marcas, ela também entende que
a não obtenção de pedidos de registro de marca
ainda pendentes ou a perda de direitos sobre
marcas registradas, mesmo aquelas consideradas
estratégicas para a Companhia, não acarretará um
efeito negativo substancialmente adverso às suas
operações e condição financeira.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 18

Descrição do ativo

PI 1102085-7

PI 1005544-4

Tipo de ativo

Patentes

Patentes

Pedido de Patente

Pedido de Patente

Duração

O INPI pode indeferir o pedido de patente por falta de
preenchimento dos requisitos de patenteabilidade. O pedido
ainda pode ser extinto por desistência da Companhia.

O INPI pode indeferir o pedido de patente por falta de
preenchimento dos requisitos de patenteabilidade. O pedido
ainda pode ser extinto por desistência da Companhia.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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Perda do direito de exclusividade sobre a
tecnologia objeto desta patente no Brasil. Vale
ressaltar que o depósito de pedido de patente
perante o INPI gera mera expectativa de direito de
exclusividade sobre a invenção. No entanto, a Lei
de Propriedade Industrial confere ao titular da
patente o direito de obter indenização pela
exploração indevida de seu objeto, inclusive em
relação à exploração ocorrida entre a data da
publicação do pedido e a da concessão da
patente.
A Companhia acredita que eventual indeferimento
do pedido de patente não acarretará um efeito
negativo substancialmente adverso às suas
operações e condição financeira, pois a condução
do negócio da Companhia não depende de
patentes próprias ou de licença de patentes de
terceiros.

Perda do direito de exclusividade sobre a
tecnologia objeto desta patente no Brasil. Vale
ressaltar que o depósito de pedido de patente
perante o INPI gera mera expectativa de direito de
exclusividade sobre a invenção. No entanto, a Lei
de Propriedade Industrial confere ao titular da
patente o direito de obter indenização pela
exploração indevida de seu objeto, inclusive em
relação à exploração ocorrida entre a data da
publicação do pedido e a da concessão da
patente.
A Companhia acredita que eventual indeferimento
do pedido de patente não acarretará um efeito
negativo substancialmente adverso às suas
operações e condição financeira, pois a condução
do negócio da Companhia não depende de
patentes próprias ou de licença de patentes de
terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 18

Descrição do ativo

BR 10 2013 006729 6

BR 10 2013 021067 6

Tipo de ativo

Patentes

Patentes

Pedido de Patente

Pedido de Patente

Duração

O INPI pode indeferir o pedido de patente por falta de
preenchimento dos requisitos de patenteabilidade. O pedido
ainda pode ser extinto por desistência da Companhia.

O INPI pode indeferir o pedido de patente por falta de
preenchimento dos requisitos de patenteabilidade. O pedido
ainda pode ser extinto por desistência da Companhia.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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Perda do direito de exclusividade sobre a
tecnologia objeto desta patente no Brasil. Vale
ressaltar que o depósito de pedido de patente
perante o INPI gera mera expectativa de direito de
exclusividade sobre a invenção. No entanto, a Lei
de Propriedade Industrial confere ao titular da
patente o direito de obter indenização pela
exploração indevida de seu objeto, inclusive em
relação à exploração ocorrida entre a data da
publicação do pedido e a da concessão da
patente.
A Companhia acredita que eventual indeferimento
do pedido de patente não acarretará um efeito
negativo substancialmente adverso às suas
operações e condição financeira, pois a condução
do negócio da Companhia não depende de
patentes próprias ou de licença de patentes de
terceiros.

Perda do direito de exclusividade sobre a
tecnologia objeto desta patente no Brasil. Vale
ressaltar que o depósito de pedido de patente
perante o INPI gera mera expectativa de direito de
exclusividade sobre a invenção. No entanto, a Lei
de Propriedade Industrial confere ao titular da
patente o direito de obter indenização pela
exploração indevida de seu objeto, inclusive em
relação à exploração ocorrida entre a data da
publicação do pedido e a da concessão da
patente.
A Companhia acredita que eventual indeferimento
do pedido de patente não acarretará um efeito
negativo substancialmente adverso às suas
operações e condição financeira, pois a condução
do negócio da Companhia não depende de
patentes próprias ou de licença de patentes de
terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 18

Descrição do ativo

BR 10 2015 032140 6

BR 10 2015 013318 9

Tipo de ativo

Patentes

Patentes

Pedido de Patente

Pedido de Patente

Duração

O INPI pode indeferir o pedido de patente por falta de
preenchimento dos requisitos de patenteabilidade. O pedido
ainda pode ser extinto por desistência da Companhia.

O INPI pode indeferir o pedido de patente por falta de
preenchimento dos requisitos de patenteabilidade. O pedido
ainda pode ser extinto por desistência da Companhia.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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Perda do direito de exclusividade sobre a
tecnologia objeto desta patente no Brasil. Vale
ressaltar que o depósito de pedido de patente
perante o INPI gera mera expectativa de direito de
exclusividade sobre a invenção. No entanto, a Lei
de Propriedade Industrial confere ao titular da
patente o direito de obter indenização pela
exploração indevida de seu objeto, inclusive em
relação à exploração ocorrida entre a data da
publicação do pedido e a da concessão da
patente.
A Companhia acredita que eventual indeferimento
do pedido de patente não acarretará um efeito
negativo substancialmente adverso às suas
operações e condição financeira, pois a condução
do negócio da Companhia não depende de
patentes próprias ou de licença de patentes de
terceiros.

Perda do direito de exclusividade sobre a
tecnologia objeto desta patente no Brasil. Vale
ressaltar que o depósito de pedido de patente
perante o INPI gera mera expectativa de direito de
exclusividade sobre a invenção. No entanto, a Lei
de Propriedade Industrial confere ao titular da
patente o direito de obter indenização pela
exploração indevida de seu objeto, inclusive em
relação à exploração ocorrida entre a data da
publicação do pedido e a da concessão da
patente.
A Companhia acredita que eventual indeferimento
do pedido de patente não acarretará um efeito
negativo substancialmente adverso às suas
operações e condição financeira, pois a condução
do negócio da Companhia não depende de
patentes próprias ou de licença de patentes de
terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 18

Descrição do ativo

BR 20 2016 025845 1

BR 10 2017 016052 1

Tipo de ativo

Patentes

Patentes

Pedido de Patente

Pedido de Patente

Duração

O INPI pode indeferir o pedido de patente por falta de
preenchimento dos requisitos de patenteabilidade. O pedido
ainda pode ser extinto por desistência da Companhia.

O INPI pode indeferir o pedido de patente por falta de
preenchimento dos requisitos de patenteabilidade. O pedido
ainda pode ser extinto por desistência da Companhia.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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Perda do direito de exclusividade sobre a
tecnologia objeto desta patente no Brasil. Vale
ressaltar que o depósito de pedido de patente
perante o INPI gera mera expectativa de direito de
exclusividade sobre a invenção. No entanto, a Lei
de Propriedade Industrial confere ao titular da
patente o direito de obter indenização pela
exploração indevida de seu objeto, inclusive em
relação à exploração ocorrida entre a data da
publicação do pedido e a da concessão da
patente.
A Companhia acredita que eventual indeferimento
do pedido de patente não acarretará um efeito
negativo substancialmente adverso às suas
operações e condição financeira, pois a condução
do negócio da Companhia não depende de
patentes próprias ou de licença de patentes de
terceiros.

Perda do direito de exclusividade sobre a
tecnologia objeto desta patente no Brasil. Vale
ressaltar que o depósito de pedido de patente
perante o INPI gera mera expectativa de direito de
exclusividade sobre a invenção. No entanto, a Lei
de Propriedade Industrial confere ao titular da
patente o direito de obter indenização pela
exploração indevida de seu objeto, inclusive em
relação à exploração ocorrida entre a data da
publicação do pedido e a da concessão da
patente.
A Companhia acredita que eventual indeferimento
do pedido de patente não acarretará um efeito
negativo substancialmente adverso às suas
operações e condição financeira, pois a condução
do negócio da Companhia não depende de
patentes próprias ou de licença de patentes de
terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 18

www.eletropaulo.com.b 05/05/2019
r

www.aesbr.com.br

www.aesbrasilsustenta 12/12/2018
bilidade.com.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

21/05/2018

29/06/2018

www.aesbrasil.com.br

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Consequência da perda dos direitos

Versão : 18

PÁGINA: 245 de 509

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome de domínio, a Companhia deverá
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de dados
cessar a utilização do nome de domínio.
cadastrais falsos, inválidos, incorretos ou desatualizado; (iii) não
atendimento, em tempo hábil, da apresentação de documentos;
(iv) pedido de registro formulado por terceiro detentor de pedido
de marca ou marca registrada relacionada ao domínio, com
direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso de
disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou (vi)
expressa solicitação do titular do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome de domínio, a Companhia deverá
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de dados
cessar a utilização do nome de domínio.
cadastrais falsos, inválidos, incorretos ou desatualizado; (iii) não
atendimento, em tempo hábil, da apresentação de documentos;
(iv) pedido de registro formulado por terceiro detentor de pedido
de marca ou marca registrada relacionada ao domínio, com
direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso de
disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou (vi)
expressa solicitação do titular do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome de domínio, a Companhia deverá
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de dados
cessar a utilização do nome de domínio.
cadastrais falsos, inválidos, incorretos ou desatualizado; (iii) não
atendimento, em tempo hábil, da apresentação de documentos;
(iv) pedido de registro formulado por terceiro detentor de pedido
de marca ou marca registrada relacionada ao domínio, com
direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso de
disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou (vi)
expressa solicitação do titular do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome de domínio, a Companhia deverá
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de dado
cessar a utilização do nome de domínio.
cadastral falso, inválido, incorreto ou desatualizado; (iii) não
atendimento, em tempo hábil, da apresentação de documentos;
(iv) pedido de registro formulado por terceiro detentor de pedido
de marca ou marca registrada relacionada ao domínio, com
direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso de
disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou (vi)
expressa solicitação do titular do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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www.energiadobem.co 02/12/2018
m.br

www.aeseletropaulo.co 04/12/2018
m.br

www.eletropaulometrop 04/12/2018
olitana.com.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Consequência da perda dos direitos

Versão : 18
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A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome de domínio, a Companhia deverá
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de dados
cessar a utilização do nome de domínio.
cadastrais falsos, inválidos, incorretos ou desatualizado; (iii) não
atendimento, em tempo hábil, da apresentação de documentos;
(iv) pedido de registro formulado por terceiro detentor de pedido
de marca ou marca registrada relacionada ao domínio, com
direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso de
disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou (vi)
expressa solicitação do titular do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome de domínio, a Companhia deverá
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de dados
cessar a utilização do nome de domínio.
cadastrais falsos, inválidos, incorretos ou desatualizados; (iii)
não atendimento, em tempo hábil, da apresentação de
documentos; (iv) pedido de registro formulado por terceiro
detentor de pedido de marca ou marca registrada relacionada
ao domínio, com direito de preferência ao antigo titular do
domínio em caso de disputa entre detentores de pedidos de
marcas ou marcas registradas de classes diferentes; e (v) por
ordem judicial; ou (vi) expressa solicitação do titular do registro
do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome de domínio, a Companhia deverá
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de dados
cessar a utilização do nome de domínio.
cadastrais falsos, inválidos, incorretos ou desatualizado; (iii) não
atendimento, em tempo hábil, da apresentação de documentos;
(iv) pedido de registro formulado por terceiro detentor de pedido
de marca ou marca registrada relacionada ao domínio, com
direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso de
disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou (vi)
expressa solicitação do titular do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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www.campanhanatalae 11/11/2018
sbrasil.com.br

www.consumomaisintel 16/11/2018
igente.com.br

www.aeseletropaulodigi 08/05/2019
tal.com.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Consequência da perda dos direitos

Versão : 18
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A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome de domínio, a Companhia deverá
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de dados
cessar a utilização do nome de domínio.
cadastrais falsos, inválidos, incorretos ou desatualizado; (iii) não
atendimento, em tempo hábil, da apresentação de documentos;
(iv) pedido de registro formulado por terceiro detentor de pedido
de marca ou marca registrada relacionada ao domínio, com
direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso de
disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou (vi)
expressa solicitação do titular do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome de domínio, a Companhia deverá
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de dados
cessar a utilização do nome de domínio.
cadastrais, falsos, inválidos, incorretos ou desatualizado; (iii)
não atendimento, em tempo hábil, da apresentação de
documentos; (iv) pedido de registro formulado por terceiro
detentor de pedido de marca ou marca registrada relacionada
ao domínio, com direito de preferência ao antigo titular do
domínio em caso de disputa entre detentores de pedidos de
marcas ou marcas registradas de classes diferentes; e (v) por
ordem judicial; ou (vi) expressa solicitação do titular do registro
do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome de domínio, a Companhia deverá
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de dados
cessar a utilização do nome de domínio.
cadastrais falsos, inválidos, incorretos ou desatualizado; (iii) não
atendimento, em tempo hábil, da apresentação de documentos;
(iv) pedido de registro formulado por terceiro detentor de pedido
de marca ou marca registrada relacionada ao domínio, com
direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso de
disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou (vi)
expressa solicitação do titular do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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www.smartgridaeseletr 03/02/2019
opaulo.com.br

www.smartgrideletropa 23/01/2019
ulo.com.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Consequência da perda dos direitos
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A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome de domínio, a Companhia deverá
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de dados
cessar a utilização do nome de domínio.
cadastrais falsos, inválidos, incorretos ou desatualizado; (iii) não
atendimento, em tempo hábil, da apresentação de documentos;
(iv) pedido de registro formulado por terceiro detentor de pedido
de marca ou marca registrada relacionada ao domínio, com
direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso de
disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou (vi)
expressa solicitação do titular do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome de domínio, a Companhia deverá
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de dados
cessar a utilização do nome de domínio.
cadastrais falsos, inválidos, incorretos ou desatualizado; (iii) não
atendimento, em tempo hábil, da apresentação de documentos;
(iv) pedido de registro formulado por terceiro detentor de pedido
de marca ou marca registrada relacionada ao domínio, com
direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso de
disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou (vi)
expressa solicitação do titular do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome de domínio, a Companhia deverá
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de dados
cessar a utilização do nome de domínio.
cadastrais falsos, inválidos, incorretos ou desatualizado; (iii) não
atendimento, em tempo hábil, da apresentação de documentos;
(iv) pedido de registro formulado por terceiro detentor de pedido
de marca ou marca registrada relacionada ao domínio, com
direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso de
disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou (vi)
expressa solicitação do titular do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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www.elp.net.br

Nome de domínio na internet

20/04/2019

Marca "Eletropaulo
09/12/2023
Metropolitana" / Classe
39 (INT) / Nº
200041932

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo estas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes. Ainda,
uma vez que a Companhia não comprove ser
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais por uso
indevido de marca, podendo ser impedida de
utilizar as marcas.
A Companhia acredita que não perderá seus
direitos sobre marcas, ela também entende que a
não obtenção de pedidos de registro de marca
ainda pendentes ou a perda de direitos sobre
marcas registradas, mesmo aquelas consideradas
estratégicas para a Companhia, não acarretará um
efeito negativo substancialmente adverso às suas
operações e condição financeira.
A marca da Companhia registrada mais importante
é Eletropaulo, na forma nominativa, em três
classes diferentes. Todas as demais marcas que
possui não são relevantes para suas operações.

Consequência da perda dos direitos
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A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome de domínio, a Companhia deverá
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de dados
cessar a utilização do nome de domínio.
cadastrais falsos, inválidos, incorretos ou desatualizado; (iii) não
atendimento, em tempo hábil, da apresentação de documentos;
(iv) pedido de registro formulado por terceiro detentor de pedido
de marca ou marca registrada relacionada ao domínio, com
direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso de
disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou (vi)
expressa solicitação do titular do registro do domínio.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), os pedidos de registro
de marcas podem ser indeferidos. Além disso, terceiros podem
contestar administrativamente os registros já concedidos, por
meio de requerimento de declaração de caducidade ou
processo administrativo de nulidade.. A manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento das
respectivas taxas ao INPI. No âmbito judicial, não é possível
assegurar que terceiros não venham alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Marca "Eletropaulo
09/12/2023
Metropolitana" / Classe
37 (INT) / Nº
821551680

Marcas

No âmbito administrativo (junto ao INPI), os pedidos de registro
de marcas podem ser indeferidos. Além disso, terceiros podem
contestar administrativamente os registros já concedidos, por
meio de requerimento de declaração de caducidade ou
processo administrativo de nulidade. A manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento das
respectivas taxas ao INPI. No âmbito judicial, não é possível
assegurar que terceiros não venham alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), os pedidos de registro
de marcas podem ser indeferidos. Além disso, terceiros podem
contestar administrativamente os registros já concedidos, por
meio de requerimento de declaração de caducidade ou
processo administrativo de nulidade. A manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento das
respectivas taxas ao INPI. No âmbito judicial, não é possível
assegurar que terceiros não venham alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória.

09/12/2023

Marca "Eletropaulo" /
Classe 39 (INT) / Nº
200041924

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre estas e a
Companhia enfrentaria dificuldades para impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes. Ainda, uma vez que a Companhia
não comprove ser titular das marcas que utiliza,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais por uso indevido de marca, podendo ser
impedida de utilizar as marcas.
A Companhia acredita que não perderá seus
direitos sobre as marcas, ela também entende que
a não obtenção de pedidos de registro de marca
ainda pendentes ou a perda de direitos sobre
marcas registradas, mesmo aquelas consideradas
estratégicas para a Companhia, não acarretará um
efeito negativo substancialmente adverso às suas
operações e condição financeira.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre estas e a
Companhia enfrentaria dificuldades para impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes. Ainda, uma vez que a Companhia
não comprove ser titular das marcas que utiliza,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais por uso indevido de marca, podendo ser
impedida de utilizar as marcas.
A Companhia acredita que não perderá seus
direitos sobre as marcas, ela também entende que
a não obtenção de pedidos de registro de marca
ainda pendentes ou a perda de direitos sobre
marcas registradas, mesmo aquelas consideradas
estratégicas para a Companhia, não acarretará um
efeito negativo substancialmente adverso às suas
operações e condição financeira.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 18
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que, nos últimos três exercícios sociais, a Companhia não detinha participações acionárias
em quaisquer sociedades.
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
As informações financeiras contidas nos itens 10.1 a 10.9 deste Formulário de Referência são
derivadas de nossas demonstrações contábeis relativas aos exercícios sociais findos em 31 de
dezembro de 2017, 2016 e 2015, elaboradas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no
Brasil que compreendem a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (Lei das
Sociedades por Ações), as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
A análise dos Diretores esclarecendo os resultados obtidos e as razões para a flutuação nos
valores das contas patrimoniais da Companhia constituem uma opinião sobre os impactos ou
efeitos dos dados apresentados nas demonstrações contábeis sobre a situação financeira da
Companhia. A Diretoria da Companhia não pode garantir que a situação financeira e os resultados
obtidos no passado venham a se reproduzir no futuro.
Os termos “AH” e “AV” constantes das colunas de determinadas tabelas neste item 10.1 em geral,
especialmente no item 10.1 (h), significam “Análise Horizontal” e “Análise Vertical”,
respectivamente.
(a)

comentários dos Diretores sobre as condições financeiras e patrimoniais gerais

Os diretores entendem que a Companhia tem condições financeiras e patrimoniais suficientes para
desenvolver as atividades do seu negócio, assim como para cumprir com suas obrigações de curto
e médio prazo. Os diretores acreditam que a Companhia, por meio de uma análise dos números de
seu ativo circulante e de seu passivo circulante, possui um capital de giro que permite que ela
tenha liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir seus investimentos planejados, suas
despesas, suas obrigações e outros valores a serem pagos para os próximos anos. Os diretores da
Companhia não têm como garantir que tal situação permanecerá inalterada, mas caso entenda
necessário realizar novas operações de captação de recursos, acredita que terá capacidade para
contratá-las.
Os diretores apresentam abaixo informações sobre a estrutura financeira e patrimonial da
Companhia em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015:
Em milhões de R$, exceto quando
indicado de outra forma
Patrimônio Líquido
Disponibilidades1
Dívida bruta2
Dívida líquida ajustada3

Em 31 de dezembro de
2017
1.808,4
601,3
3.569,0
4.216,0

2016
2.694,8
1.067,6
3.271,4
3.513,1

2015
2.839,1
531,2
3.602,5
4.443,3

(2)

Disponibilidades significa os saldos caixa e de equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo.

(3)

A dívida bruta corresponde ao somatório dos saldos de empréstimos e financiamentos, debêntures e arrendamento financeiro
(circulante e não circulante). A Dívida Bruta não é uma medida de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento
reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e nem pelas normas internacionais de relatório financeiro
(International Financial Reporting Standards – “IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), e não
possui significado padrão. Outras companhias podem calcular sua dívida bruta de forma distinta não havendo, desta forma,
comparação entre as divulgações. Para mais informações sobre a dívida bruta, ver item 3.2 deste Formulário de Referência.

(4)

A dívida líquida ajustada corresponde ao somatório dos saldos de empréstimos e financiamentos, debêntures e
arrendamento financeiro (circulante e não circulante) e obrigações com entidade de previdência privada, excluindo os
efeitos das remensurações atuariais do CPC 33-R1 com entidade de previdência privada, deduzidos do saldo de caixa
e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo. A Dívida Líquida Ajustada não é uma medida de desempenho
financeiro, liquidez ou endividamento reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e nem pelas normas
internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards – “IFRS”), emitidas pelo International
Accounting Standards Board (“IASB”), e não possui significado padrão. Outras companhias podem calcular sua dívida
líquida ajustada de forma distinta não havendo, desta forma, comparação entre as divulgações. Para mais informações
sobre a dívida líquida ajustada, ver item 3.2 deste Formulário de Referência.
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
Em 31 de dezembro de 2017, as disponibilidades da Companhia, que corresponde ao somatório
dos saldos de caixa e equivalente de caixa e investimentos de curto prazo, somavam R$601,3
milhões, valor inferior a 31 de dezembro de 2016, que correspondia a R$1.067,6 milhões, uma
redução de 43,7%. Essa redução se deve principalmente pelo (i) efeito negativo referente a uma
piora na arrecadação liquida devido a diferentes níveis de bandeira aplicada, redução do mercado
e migração de clientes cativos para o mercado livre no período com reflexo de caixa em 2017; (ii)
maiores despesas operacionais no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 quando
comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 devido ao volume de
adesões ao programa de aposentadoria incentivada e ao impacto do dissídio no caixa da
Companhia; parcialmente compensado por; (iii) menores gastos com encargos setoriais,
relacionado à redução nas despesas com CDE e com ICMS, sendo este último por reflexo da
queda de mercado e ao crédito de PIS/COFINS.
Dessa forma, a Dívida Líquida Ajustada da Companhia totalizou R$4.216,0 milhões em 31 de
dezembro de 2017, um aumento de 20,0% em relação a 31 de dezembro de 2016. Esse aumento
deve-se principalmente a:
i.

redução de R$466,3 milhões no saldo de caixa e equivalentes de caixa e
investimentos de curto prazo;

ii.

captação da 3ª Nota Promissória, no valor de R$100,0 milhões em fevereiro de
2017;

iii.

captação da 20ª debênture, no valor de R$700,0 milhões também em maio de 2017,
sendo R$ 185,9 milhões em caixa e o restante mediante a dação em pagamento de
debêntures integrantes da 9ª. e 15ª. emissão de debentures da Companhia, nos
montantes de R$ 82,0 milhões e R$ 432,1 milhões, respectivamente; e

iv.

captação da 21ª debênture, no valor de R$271,0 milhões em agosto de 2017;

v.

captação de R$ 200,0 milhões por meio de CCB com Banco Safra referente a
empréstimo ponte para FINEM; parcialmente compensado principalmente pela:

vi.

amortização de principal da 17ª emissão de debêntures, no valor de R$90,0
milhões, em janeiro de 2017

vii.

amortização de principal de parte da 9ª emissão de debêntures, em maio de 2017
(por meio da subscrição para 20ª debênture) e em agosto de 2017

viii.

amortização de principal 15ª emissão de debêntures, em outubro de 2016 e em
maio de 2017 (por meio da subscrição para 20ª debênture) e

ix.

amortização de principal da CCB com Bradesco no valor de R$ 120,0 milhões em
agosto de 2017.

Em 31 de dezembro de 2016, as disponibilidades da Companhia, que corresponde ao somatório
dos saldos de caixa e equivalente de caixa e investimentos de curto prazo, somavam R$1.067,6
milhões, valor superior a 31 de dezembro de 2015, que correspondia a R$531,2 milhões, aumento
de 101,0% em relação a 31 de dezembro de 2016, devido principalmente ao: (i) efeito positivo
referente a uma melhora na arrecadação liquida devido aos eventos tarifários de 2015; (ii) menor
gasto com energia, devido principalmente ao despacho térmico menor no período e queda na tarifa
da energia de Itaipu; (iii) menores encargos setoriais (CDE e CCRBT); parcialmente compensado
por: (iv) maiores gastos com despesas operacionais devido ao programa de recuperação dos
indicadores de qualidade e gastos com pessoal; e (v) maior investimento em comparação a 2015.
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Dessa forma, a Dívida Líquida Ajustada da Companhia totalizou R$3.513,1 milhões em 31 de
dezembro de 2016, uma redução de 20,9% em relação a 31 de dezembro de 2015. Essa redução
deve-se principalmente ao:
i. Aumento de R$ 536,4 milhões nas disponibilidades de caixa (que consiste na somatória dos
saldos de caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo);
i.

Aumento de R$536,4 milhões nas disponibilidades de caixa (que consiste na
somatória dos saldos de caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto
prazo);

ii.

Amortização de principal da 9ª emissão de debêntures, no valor de R$75,0 milhões
em agosto de 2016;

iii. Amortização de principal da 11ª emissão de debêntures em novembro de 2016;
iv. Amortização de principal da 15ª emissão de debêntures em 2016;
v. Amortização de principal da 16ª emissão de debêntures em 2016; parcialmente
compensados pela:
vi. Captação da CCB (cédula de crédito bancário) com Banco ABC, no valor de R$70,0
milhões em janeiro de 2016;
vii. Captação (2ª liberação do 2º protocolo) da FINEP no valor de R$25,9 milhões de
janeiro de 2016; e,
viii. Captação de FINEM (Liberação 2º Protocolo), no valor de R$178,0 milhões em
2016; e
ix. Aumento do saldo de arrendamento financeiro (circulante e não circulante) em
R$33,5 milhões.
(b)

comentários dos Diretores sobre a estrutura de capital

O objetivo dos Diretores da Companhia durante o processo de administração do capital é garantir a
capacidade de continuidade das operações da Companhia, visando oferecer retorno aos
acionistas, bem como manter uma estrutura de capital ideal para diminuir custos e manter o
equilíbrio adequado.
A estrutura de capital da Companhia referente aos três últimos exercícios sociais consiste nos
saldos apresentados na tabela abaixo:
Em 31 de dezembro de
Em milhões de R$, exceto %
2017

2016

2015

Capital de terceiros (1)

87,3%

80,1%

78,6%

Capital próprio (2)

12,7%

19,9%

21,4%

Passivo circulante e não circulante
12.462,0
(capital de terceiros)

10.870,4

10.435,7

Patrimônio líquido (capital próprio) 1.808,4

2.694,8

2.839,1

(1)
O capital de terceiros da Companhia é representado pela somatória do passivo circulante e não circulante dividido pelo
total do passivo e do patrimônio líquido.
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(2)

O capital próprio da Companhia é representado pelo patrimônio líquido dividido pelo total do passivo e do patrimônio
líquido.

O padrão de financiamento da Companhia baseia-se na utilização de recursos próprios e de
capital de terceiros, podendo este ser referente à captação de recursos junto a instituições
financeiras ou emissão de dívidas a mercado. Em 31 de dezembro de 2017, a estrutura de capital
da Companhia era composta por 87,3% de capital de terceiros e 12,7% de capital próprio. Essa
estrutura de capital vem se mantendo ao longo dos anos como pode ser notado na tabela acima,
pois a Companhia está inserida num ambiente que necessita de uso intensivo de capital. Mais
detalhes sobre a utilização de capital de terceiros pela Companhia podem ser obtidos no item
10.1(f) deste Formulário de Referência.
Periodicamente, a administração da Companhia revisa a estrutura de capital e habilidade de
liquidar os seus passivos, bem como monitora tempestivamente o prazo médio de contas a receber
e fornecedores, tomando as ações necessárias para mantê-los em níveis considerados adequados
para a gestão financeira.
Os diretores entendem que a nossa atual estrutura de capital apresenta níveis de alavancagem
adequados, gestão de capital de giro e níveis de custos compatíveis com o mercado de crédito
corporativo brasileiro.
(c)
comentários dos Diretores em relação a capacidade de pagamento em relação aos
compromissos financeiros assumidos
Diante do exposto abaixo, os Diretores entendem que a Companhia possui plena capacidade de
pagamento dos compromissos financeiros assumidos.
Embora o atual cenário político-econômico e incertezas regulatórias possam aumentar os riscos
em novas captações, pressionando o caixa, os Diretores da Companhia entendem que, caso não
ocorram novos descasamentos temporais em função do crescimento dos custos com compra de
energia além da cobertura tarifária e caso a liminar relacionada ao caso do ativo possivelmente
inexistente se mantenha válida, a geração de caixa operacional será suficiente para honrar as
obrigações da Companhia ou fazer frente aos refinanciamentos necessários, considerando o atual
perfil de sua dívida, cujo prazo médio era de 4 anos em 31 de dezembro de 2017, e seus
indicadores de qualidade de crédito.
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A tabela abaixo indica os principais indicadores da Dívida Líquida Ajustada da Companhia:
Exercício social findo em31 de dezembro de

Em milhões de R$, exceto
quando indicado de outra forma

2017

2016

2015

EBITDA Ajustado1

1.454,9

1.090,0

1.278,8

Dívida Líquida Ajustada2

4.216,0

3.513,1

4.443,3

Índice de cobertura de juros3

3,27

2,16

2,77

Índice de alavancagem financeira4

2,90

3,22

3,47

1

O EBITDA Ajustado é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, que consiste no lucro (prejuízo) líquido do
exercício acrescido das despesas (receitas) de imposto de renda e contribuição social corrente e diferido, da adição ou
exclusão do resultado financeiro líquido, adição dos custos de depreciação e amortização, ajustado pelas despesas com
entidade de previdência privada classificado na conta de “custo de operação”. O EBITDA Ajustado não é uma medida
reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e nem pelas normas internacionais de relatório financeiro
(International Financial Reporting Standards – “IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), e
não representa os fluxos de caixa dos períodos apresentados e não deve ser considerado como uma alternativa ao lucro
(prejuízo) líquido, como um indicador de nosso desempenho operacional, ou como uma alternativa ao fluxo de caixa ou
indicador de liquidez e não deve ser considerado como base para distribuição de dividendos. O EBITDA Ajustado não
possui um significado padrão e pode ser definido e calculado de forma diferente por diferentes companhias. Para mais
informações sobre o EBITDA Ajustado, ver item 3.2 deste Formulário de Referência.

2

A Dívida Líquida Ajustada corresponde ao somatório dos saldos de empréstimos e financiamentos, debêntures e
arrendamento financeiro (circulante e não circulante) e obrigações com entidade de previdência privada, excluindo os
efeitos das remensurações atuariais do CPC 33-R1 com entidade de previdência privada, deduzidos do saldo de caixa e
equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo. A Dívida Líquida Ajustada não é uma medida de desempenho
financeiro, liquidez ou endividamento reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e nem pelas normas
internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards – “IFRS”), emitidas pelo International
Accounting Standards Board (“IASB”), e não possui significado padrão. Outras companhias podem calcular sua dívida
líquida ajustada de forma distinta não havendo, desta forma, comparação entre as divulgações. Para mais informações
sobre a dívida líquida ajustada, ver item 3.2 deste Formulário de Referência.

3

O índice de cobertura de juros corresponde ao quociente da divisão do EBITDA Ajustado pelas despesas financeiras
relacionadas ao montante de dívida a pagar dos últimos doze meses.

4

O índice de alavancagem financeira corresponde ao quociente da divisão da Dívida Líquida Ajustada pelo EBITDA
Ajustado dos últimos doze meses.

Compromissos financeiros – “Covenants”
Como forma de monitoramento da situação financeira da Companhia pelos credores envolvidos em
contratos financeiros, são utilizados covenants financeiros em alguns contratos de dívida. A
administração da Companhia mantém o acompanhamento dos seguintes índices financeiros:
i. Capacidade de endividamento: mede o nível de endividamento líquido em relação ao EBITDA
Ajustado dos últimos 12 meses. Conforme definido nos contratos, este índice não poderá ser
superior a 3,5 vezes.
ii. Capacidade de pagamento de juros: mede a relação entre EBITDA Ajustado dos últimos 12 meses
sobre despesa financeira dos últimos 12 meses. Conforme definido nos contratos, este índice não
poderáserinferiora1,75vezes.
Conforme descrito nos contratos de dívida, o não cumprimento dos índices acima, por dois
trimestres consecutivos, implica na possibilidade de antecipação do vencimento da dívida.
Em 31 de dezembro de 2017, estes índices eram de:
Dívida Líquida Ajustada/EBITDA Ajustado = 2,90 vezes;
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EBITDA Ajustado/Despesa Financeira(1) = 3,27 vezes.
(1)

Despesas Financeiras são despesas da Companhia em qualquer período dos últimos 12 (doze)
meses, relacionadas ao total de juros incidentes no montante da dívida a pagar em tal período,
incluindo comissões, descontos, honorários e despesas derivadas de letras de crédito e de aceite
de financiamentos à medida que tais financiamentos constituam dívida. As despesas financeiras
excluem aquelas relacionadas a (i) empréstimos compulsórios, (ii) empréstimos concedidos pela
Eletrobrás; e (iii) empréstimos concedidos por entidades governamentais com o exclusivo objetivo
de recompor o caixa das distribuidoras já afetado pelas variações nos ativos e passivos
regulatórios não reconhecidos na tarifa. As exclusões mencionadas nos itens “i” e “ii” acima
somente serão aplicadas se a Companhia estiver atuando como agente repassador dos
empréstimos compulsórios e dos empréstimos Eletrobrás para outras entidades.
Assim, em 31 de dezembro de 2017, a Companhia estava em cumprimento dos termos dos
covenants.
A Companhia também acompanha outros covenants qualitativos, os quais em 31 de dezembro de
2017 foram atendidos.
(d)
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes utilizadas.
A Companhia possui linhas de financiamento pré-aprovadas por instituições financeiras para capital
de giro e para investimentos em ativos não circulantes.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a Companhia captou (i) R$100,0
milhões por meio da emissão da 3ª Nota Promissória; (ii) R$41,0 milhões por meio da emissão de
CCB (cédula de crédito bancário) com Banco ABC; (iii) R$700,0 milhões por meio da emissão da
20ª debênture, sendo R$ 185,9 milhões em caixa e o restante mediante a dação em pagamento de
debêntures integrantes da 9ª. e 15ª. emissão de debentures da Companhia, nos montantes de R$
82,0 milhões e R$ 432,1 milhões, respectivamente; (iv) R$271,0 milhões por meio da emissão da
21ª debênture, (v) R$ 200,0 milhões por meio de CCB com Banco Safra referente a empréstimo
ponte para FINEM e (vi) R$ 41,4 milhões por meio de financiamento com a Finep, os quais foram
utilizados para investimentos, refinanciamento de dívidas e reforço de capital de giro.
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, a Companhia captou (i) R$70,0 milhões por
meio de emissão de CCB (cédula de crédito bancário) com Banco ABC, utilizados para reforço de
capital de giro; e (ii) R$25,9 milhões por meio da FINEP e R$178,0 milhões por meio do
FINEM/BNDES, os quais foram utilizados para investimentos em ativos não circulantes.
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, a Companhia captou (i) R$190,0 milhões
por meio da 17ª emissão de debêntures, R$400,0 milhões por meio da 18ª emissão de debêntures,
R$100,0 milhões por meio da 2ª emissão de notas promissórias e R$320,0 milhões por meio da 19ª
emissão de debêntures, os quais foram utilizados para refinanciamento de dívidas e reforço de
capital de giro; e (ii) R$171,1 milhões por meio do FINEM/BNDES para investimentos em ativos
não circulantes.
A Companhia mantém um saldo confortável em disponibilidades financeiras, representado por
caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo, sendo seu total em 31 de dezembro
de 2017 e em 31 de dezembro de 2016, respectivamente, de R$601,3milhões e R$1.067,6
milhões. Em 31 de dezembro de 2015 esse saldo era de R$531,2 milhões.
(e)
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
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Os Diretores da Companhia esclarecem que a Companhia está atenta a oportunidades de melhoria
na gestão e no perfil de endividamento, através de recursos provenientes do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (“BNDES”), Financiadora de Estudos e Projetos
(“FINEP”) e outras modalidades de financiamentos bancários, como debêntures, cédulas de
créditos bancários e bonds.
Dada a nossa atual estrutura de capital, nossa Diretoria entende que geramos recursos suficientes
para cumprir com nossas obrigações operacionais rotineiras. Para a hipótese de eventuais
coberturas de deficiência de liquidez em curto prazo, poderemos utilizar as linhas de crédito préaprovadas que possuímos com instituições financeiras.
(f)

níveis de endividamento e as características de tais dívidas

Os diretores da Companhia entendem como dívida bruta, o somatório dos empréstimos e
financiamentos, arrendamentos financeiros e debêntures (circulante e não circulante). Desta forma,
seguimos os mesmos critérios de composição de dívida usados para efeito de cálculo de
covenants nos contratos de dívida da Companhia.
Em 31 de dezembro de 2017, a dívida bruta da Companhia atingiu R$3.569,0 milhões, o que
resultou em um aumento de R$297,6 milhões no saldo, em comparação ao saldo em 31 de
dezembro de 2016. Os Diretores da Companhia esclarecem que o aumento refere-se,
principalmente a (a) captação da 3ª Nota Promissória, no valor de R$100,0 milhões em fevereiro de
2017; (b) captação da 20ª debênture, no valor de R$700,0 milhões em maio de 2017, sendo R$
185,9 milhões em caixa e o restante mediante a dação em pagamento de debêntures integrantes
da 9ª. e 15ª. emissão de debentures da Companhia, nos montantes de R$ 82,0 milhões e R$ 432,1
milhões, respectivamente; (c) captação da 21ª debênture, no valor de R$271,0 milhões em agosto
de 2017 e (d) R$ 200,0 milhões por meio de CCB com Banco Safra referente a empréstimo ponte
para FINEM; parcialmente compensado principalmente pela: (a) amortização de principal da 17ª
emissão de debêntures, no valor de R$90,0 milhões, em janeiro de 2017 (b) amortização de parte
da 9ª emissão de debêntures, em maio de 2017 (por meio da subscrição para 20ª debênture) e em
agosto de 2017, (c) amortização de 15ª emissão de debêntures, em outubro de 2016 e em maio de
2017 (por meio da subscrição para 20ª debênture) e (d) amortização de principal da CCB com
Bradesco no valor de R$ 120,0 milhões em agosto de 2017
Em 31 de dezembro de 2016, a dívida bruta da Companhia atingiu R$3.271,4 milhões, o que
resultou em redução de R$331,1 milhões no saldo, em comparação ao saldo em 31 de dezembro
de 2015. Os Diretores da Companhia esclarecem que a redução refere-se, principalmente à: (i)
amortização da 9ª emissão de debêntures em agosto de 2016; (ii) amortização da 11ª emissão de
debêntures em novembro de 2016; (iii) amortização de 15ª emissão de debêntures em outubro de
2016; e (iv) amortizações da 16ª emissão de debêntures durante 2016; parcialmente compensados
pela: (a) captação da CCB (cédula de crédito bancário) com Banco ABC, no valor de R$70,0
milhões em janeiro de 2016; (b) captação (2ª liberação do 2º protocolo) da FINEP no valor de
R$25,9 milhões de janeiro de 2016; e (c) captação (liberação do 2º protocolo) de FINEM, no valor
de R$178,0 milhões e aumento do saldo de arrendamento financeiro (circulante e não circulante)
em R$33,5 milhões em 31 de dezembro de 2016, quando comparado a 31 de dezembro de 2015.
Os Diretores da Companhia, com base em análise dos indicadores de desempenho, da geração
operacional de caixa e da posição de caixa da Companhia após os eventos descritos acima,
entendem que a Companhia possui condições para honrar as obrigações de curto, médio e longo
prazos existentes, incluindo as Debêntures, bem como para continuar expandindo suas operações.
De acordo com os administradores da Companhia, sua geração de caixa confere à Companhia
capacidade de honrar suas obrigações de longo prazo existentes (considerando seu endividamento
líquido, assim entendido como seus passivos de curto, médio e longo prazo deduzidos de seu
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saldo de caixa e equivalentes de caixa) ou de refinanciar tais obrigações, conforme necessidade da
Companhia. Periodicamente, no entanto, a Companhia reavalia sua estrutura de capital e pode vir
a propor ajustes aos acionistas no sentido de manter um perfil de capitalização adequado à
condução de suas operações.
A tabela abaixo demonstra a composição da dívida bruta da Companhia:
Em 31 de dezembro de

Em R$ milhões, exceto
quando indicado de outra
forma

2017

2016

2015

Venciment
o

Indexador

Taxa
Efetiva
*

Debêntures - 9a Emissão

14,8

102,7

179,4

2018

CDI

4,94%

Debêntures - 11a Emissão

99,5

100,6

203,2

2018

CDI

3,86%

Debêntures - 13a Emissão

196,9

279,2

277,5

2020

CDI

3,84%

Debêntures - 14a Emissão

588,4

595,2

598,4

2021

CDI

2,62%

Debêntures - 15a Emissão

34,4

500,9

765,0

2018

CDI

6,13%

Debêntures - 16a Emissão

-

-

193,7

2016

CDI

3,86%

Debêntures - 17a Emissão
(2ª série)

-

96,4

96,2

2017

CDI

2,24%

Debêntures - 18a Emissão
(1ª série)

193,6

205,7

205,7

2022

CDI

3,06%

Debêntures - 18a Emissão
(2ª série)

193,5

205,6

205,6

2022

CDI

3,07%

Debêntures - 19a Emissão

252,7

319,5

321,5

2021

CDI

4,11%

-

-

2021

CDI

128%
do CDI

-

-

2022

CDI

3,42%

-

-

2021

CDI

3,37%

Debêntures - 20a Emissão

700,4

Debêntures – 21a Emissão

277,2

Nota Promissória – 3a
Emissão

104,5

CCB 2009 - Bradesco

180,1

322,6

296,9

2019

CDI

4,12%

CCB - Banco ABC (i)

56,3

82,2

-

2020

CDI

4,02%

CCB – Banco ABC (ii)

40,3

-

-

2020

CDI

5,88%

CCB - SAFRA

199,4

-

-

2018

CDI

2,97%

BNDES – FINAME

-

-

0,6

2016

-

8,70%

FINEP

87,7

59,7

44,5

2024

-

4,00%

FINEM - Subcredito A

36,5

47,8

58,2

2021

TJLP

5,00%

FINEM - Subcredito B

48,1

57,8

62,7

2021

SELIC

4,85%

FINEM - Subcredito C

16,6

21,9

27,0

2021

-

10,31%

FINEM - Subcredito D

0,6

0,8

-

2021

TJLP

-

FINEM - Subcredito E

17,7

21,3

23,1

2021

SELIC

3,82%
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Em R$ milhões, exceto
quando indicado de outra
forma

Em 31 de dezembro de
2017
51,1

63,7

FINEM - Subcredito B (2º
protocolo)

59,9

68,5

FINEM - Subcredito C (2º
protocolo)

18,1

20,7

FINEM - Subcredito D (2º
protocolo)

17,0

21,4

0,3

0,3

83,5

76,7

3.569,0

3.271,4

Arrendamento Financeiro
TOTAL

Indexador

Taxa
Efetiva
*

-

2022

TJLP

4,70%

-

2022

SELIC

4,77%

-

2022

SELIC

4,77%

-

2022

0,3

Diversos

Diversos

Diverso
s

43,2

Diversos

Diversos

Diverso
s

2016

FINEM - Subcredito A (2º
protocolo)

Outros

Venciment
o

2015

10,15%

3.602,5

* A taxa efetiva de juros difere da taxa contratual, pois são considerados os custos de transição incorridos na
emissão da dívida.

Do montante da dívida bruta de R$3.569,0 milhões apresentado em 31 de dezembro de 2017,
100% são dívidas contratadas junto a terceiros, que tem a seguinte disposição de vencimento:
Em R$ milhões
Empréstimos,
debêntures
e
arrendamento
financeiro
(circulante e não
circulante)

2018

2019

2020

2021

2022

1.026,4

704,1

896,0

732,3

186,8

2023 2028

Total

23,4

3.569,0

A tabela abaixo apresenta o cronograma referente aos vencimentos das obrigações com entidade
de previdência privada:
Em R$ milhões

2018

2019

2020

2021

2022

2023 2028

Total

Obrigações com
entidade de
previdência
privada

272,2

451,3

425,5

402,1

380,9

1.775,0

3.707,1

i.

contratos de empréstimo e financiamento relevantes

A Companhia possui diversos contratos relacionados ao seu endividamento, os quais se encontram
detalhadamente abaixo:
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1) Debêntures

Referência

Descrição

Valor total R$

Data da
emissão ou
repactuação

Taxa
contratual

Pagamentos
juros

1.1

9ª Emissão

R$250.000.000

5º Aditamento
datado de 26 de
março de 2013

CDI + 1,12%

Semestrais

1.2

11ª Emissão

R$200.000.000

2º Aditamento
datado de 26 de
março de 2013

CDI + 1,75%

Semestrais

1.3

13ª Emissão

R$400.000.000

4º Aditamento
datado de 08 de
dezembro de
2015

CDI + 1,50%

Semestrais

Amortização do
principal (R$ mil)

V

R$14.667

20 de ag

R$100.000

23 de no

R$80.000

14 de ma

R$80.000

14 de ma

R$40.000

14 de ma
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Referência

1.4

1.5

Descrição

14ª Emissão

Valor total R$

R$600.000.000

15ª Emissão

R$750.000.000

18ª emissão
(1ª série)

R$200.000

18ª Emissão
(2ª série)

R$200.000

Data da
emissão ou
repactuação
2º Aditamento
datado de 26 de
março de 2013

4º Aditamento
datado de 26 de
março de 2013

Taxa
contratual

CDI + 1,50%

Pagamentos
juros

Semestrais

CDI + 1,24%

Semestrais

CDI + 2,85%

Trimestral

2º Aditamento
datado de 06 de
outubro de 2017

1.6

CDI + 2,85%

Amortização do
principal (R$ mil)

V

R$60.000

28 de no

R$180.000

28 de no

R$180.000

28 de no

R$180.000

28 de no

R$35.110

09 de ou

R$9.520

14 de ou
14 de ab

R$19.120

14 de jul

R$9.520

14 de ou
14 de ab

R$19.120

14 de jul

Trimestral

19ª Emissão

20ª Emissão

1.8

Descrição

1.7

Referência

R$700.000.000

R$320.000.000

Valor total R$

Taxa
contratual

CDI + 2,95%

120% CDI

Data da
emissão ou
repactuação

1º Aditamento
datado de 23 de
agosto de 2017

1º Aditamento
datado de 19 de
maio de 2017

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
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Semestrais

Semestrais

Pagamentos
juros

12 de abril de 2020

12 de abril de 2018

R$ 70.000

R$ 280.000

07 de julho de 2021

R$35.584

12 de abril de 2019

07 de dezembro de 2020

R$35.552

R$ 70.000

07 de junho de 2020

R$35.552

07 de junho de 2019

R$35.552

07 de dezembro de 2019

07 de dezembro de 2018

R$35.552

R$35.552

07 de junho de 2018

Vencimento

R$35.552

Amortização do
principal (R$ mil)
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Os recursos obtidos pela
Companhia por meio da
Emissão são utilizados
para (i) reperfilamento do
passivo da Companhia; e
(ii) o reforço de capital de
giro da Companhia, caso
haja saldo remanescente.

Resgate antecipado
obrigatório das notas
promissórias – 2ª emissão,
recomposição de caixa
referente aos pagamentos
das parcelas de principal
vencidas em 2015 e 2016
da CCB (cédula de crédito
bancário) Bradesco e da
parcela de principal
vencida em 2016 da 13ª
emissão de debêntures

Finalidade
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1.9

Referência

21ª Emissão

Descrição

R$271.000.000

Valor total R$

Taxa
contratual

CDI + 2,95%

Data da
emissão ou
repactuação

20 de julho de
2017

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
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Semestrais

Pagamentos
juros

R$ 45.166

R$ 45.167

R$ 45.167

R$ 45.167

R$ 45.167

R$ 45.167

R$ 280.000

Amortização do
principal (R$ mil)

20 de junho de 2022

20 de janeiro de 2022

20 de junho de 2021

20 de janeiro de 2021

20 de junho de 2020

20 de janeiro de 2020

12 de abril de 2021

Vencimento
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Os recursos líquidos
obtidos pela Companhia
por meio da Emissão são
utilizados para (i) o
refinanciamento do
passivo da Companhia e
(ii) o reforço de capital de
giro da Companhia, caso
haja saldo remanescente.

Finalidade
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de fevereiro de 2017. As Notas Promissórias rendem juros, correspondentes a 100,0% da variação da Taxa DI,
capitalizada
de um spread
2,85% ao ano.
O vencimento
finalPAULO
da última
Formulário
de Referência
- 2018 de
- ELETROPAULO
METROP.
ELET. SAO
S.A. série é 25 de fevereiro de 2021. Estas
Notas Promissórias contêm as mesmas obrigações (covenants) estabelecidas para a 9ª Emissão de Debêntures.
Para mais informações, vide item 18.12 deste Formulário de Referência.
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3.3

R$ 200.000.00

R$600.000.000

Bradesco
(CCBs)

3.2

Safra (CCB)

R$41.000.000

Banco ABC –
II (CCB)

3.4

R$70.000.000

Valor total R$

3.1

Descrição

Banco ABC –
I (CCB)

Referência

23 de novembro de
2017

3º Aditamento
datado de 26 de
março de 2013

11 de maio de
2017

11 de maio de
2017

Data da emissão
ou repactuação

CDI+2,00%

CDI + 1,50%

CDI + 3,19%

CDI + 3,19%

Taxa
contratual

Mensal

Semestrais

Semestrais

Semestrais

R$ 200.000

R$60.000

R$120.000

R$13.667

R$13.667

R$13.667

R$18.667

R$18.667

R$18.667

Amortização do
principal R$ mil
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juros

3) Cédula de Crédito Bancário (valores em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
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4) Demais empréstimos (valores em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Referência

Descrição

Valor total R$
mil

Data da emissão
ou repactuação

Taxa contratual

FINEM Subcrédito A
(2º protocolo)

R$67.000

29 de dezembro de
2015

TJLP + 4,07%

FINEM Subcrédito B
(2º protocolo)

R$66.999

29 de dezembro de
2015

SELIC + 4,15%

FINEM Subcrédito C
(2º protocolo)

R$20.235

29 de dezembro de
2015

SELIC + 4,15%

FINEM Subcrédito D
(2º protocolo)

R$22.875

29 de dezembro de
2015

9,5%

FINEP 1

R$37.096

08 de fevereiro de
2012

FINEP 2

R$96.749

07 de abril de 2014

Pagamentos
juros

Amortização do
principal

Trimestral até a
carência
(15/07/2016). A
partir desta data,
mensal

Mensal (a partir
de agosto de
2016)

4,0%

Mensal

Mensal (a partir
de fevereiro de
2014)

TJLP + 5%

Mensal

Mensal (a partir
de abril de 2017)

4.1

4.2

4.3

Referência

TJLP

SELIC + 3,20%

FINEM Subcrédito D
(1º protocolo)

FINEM Subcrédito E
(1º protocolo)

9,5%

26 de fevereiro de
2015

FINEM Subcrédito C
(1º protocolo)

R$172.000

SELIC + 4,22%

Taxa contratual

FINEM Subcrédito B
(1º protocolo)

Data da emissão
ou repactuação
TJLP + 4,22%

Valor total R$
mil

FINEM Subcrédito A
(1º protocolo)

Descrição

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
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Trimestral até a
carência
(15/07/2016). A
partir desta data,
mensal

Pagamentos
juros

Mensal (a partir
de agosto de
2016)

Amortização do
principal

Março de 2021

Vencimento

PÁGINA: 269 de 509

Implementação do
programa de
investimento, referente
ao ano de 2014,
objetivando a expansão
e melhorias no sistema
de distribuição de
energia elétrica

Finalidade
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limites de utilização dos financiamentos já contratados

No início do ano de 2015, foi emitida Cédula de Crédito Bancário com o Itaú Unibanco S.A. referente a um contrato
de financiamento de repasse contratado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES

Em 31 de dezembro de 2014 o montante total captado (1ª liberação do 2º protocolo) pela FINEP, de acordo com o
cronograma de realizações previsto em contrato, foi de R$29,4 milhões, ou seja, 30,4% do total aprovado. Como não
houve liberações para esse contrato no ano de 2015, em 31 de dezembro de 2015 o montante total liberado pela
FINEP manteve-se inalterado. Em janeiro de 2016, houve uma captação (2ª liberação do 2º protocolo) de R$25,9
milhões, totalizando 57,2% do total aprovado. Por fim, em novembro de 2017, ocorreu a última captação (3ª, 4ª, 5ª e
6ª liberações do 2º protocolo) no valor de R$ 41,4 milhões, 100,00% do total aprovado para este contrato.

Os diretores da Companhia esclarecem que todos os recursos obtidos com os financiamentos contratados foram
destinados à finalidade contratualmente prevista, ou seja, todos respeitaram os limites de utilização contratualmente
previstos. Assim como na FINEP, os recursos dos empréstimos do FINEM/BNDES são liberados de acordo com o
cronograma físico-financeiro dos projetos aprovados.

(g)

Conforme descrito nos contratos de dívida, o descumprimento dos parâmetros referentes aos índices acima por dois
trimestres consecutivos, implica na possibilidade de antecipação do vencimento da dívida. Em 31 de dezembro de
2017, a Companhia estava em cumprimento dos termos dos covenants.

Despesas Financeiras são despesas da Companhia em qualquer período dos últimos 12 (doze) meses,
relacionadas ao total de juros incidentes no montante da dívida a pagar em tal período, incluindo comissões,
descontos, honorários e despesas derivadas de letras de crédito e de aceite de financiamentos à medida que tais
financiamentos constituam dívida. As despesas financeiras excluem aquelas relacionadas a (i) empréstimos
compulsórios, (ii) empréstimos concedidos pela Eletrobrás; e (iii) empréstimos concedidos por entidades
governamentais com o exclusivo objetivo de recompor o caixa das distribuidoras já afetado pelas variações nos
ativos e passivos regulatórios não reconhecidos na tarifa. As exclusões mencionadas nos itens “i” e “ii” acima
somente serão aplicadas se a Companhia estiver atuando como agente repassador dos empréstimos compulsórios e
dos empréstimos Eletrobrás para outras entidades.

(1)

EBITDA Ajustado/Despesa Financeira(1) = 3,27 vezes

Dívida Líquida Ajustada/EBITDA Ajustado = 2,90 vezes

Em 31 de dezembro de 2017, os índices financeiros da Companhia foram:

Covenants Financeiros:

10.1 - Condições
financeiras
e patrimoniais
gerais
iv.
restrições impostas
à Companhia,
em especial
em relação a limites de endividamento e contratação
de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários
e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições.

Com exceção do disposto acima, nenhuma das dívidas da Companhia existentes em 31 de dezembro de 2017 possui
cláusula de
específica
subordinação,
de forma
que não
relação
deS.A.
preferência entre as mesmas. O grau de
Formulário
Referênciade
- 2018
- ELETROPAULO
METROP.
ELET.há
SAO
PAULO
subordinação entre as dívidas da Companhia é determinado de acordo com as disposições da legislação em vigor.
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13.168,5

(em R$ milhões, exceto %)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

-7,2%

(944,3)

Encargos do uso do sistema de transmissão e
distribuição

-7,9%
-1,3%
-0,3%

(392,7)
(563,4)
(61,5)
(1.035,0)
(170,7)
(45,8)

Entidade de previdência privada

Serviços de terceiros

Material

Custo de construção

Perda estimada com créditos de liquidação
duvidosa

Provisão para processos judiciais e outros,
líquida

-0,5%

-4,3%

-3,0%

(821,9)

Pessoal e Administradores

-6,2%

-1,8%

(241,3)

Energia elétrica comprada para revenda –
PROINFA

Custo de Operação

-57,4%

(7.558,0)

100,0%

AV

Energia elétrica comprada para revenda

Custo com Energia Elétrica

CUSTOS OPERACIONAIS

Exercício
social findo
em 31 de
dezembro de
2017

(24,8)

(309,0)

(802,5)

(77,1)

(567,1)

(355,7)

(783,5)

(943,2)

(305,2)

(6.432,7)

11.659,9

Exercício
social
findo em
31 de
dezembro
de 2016

-0,2%

-2,7%

-6,9%

-0,7%

-4,9%

-3,1%

-6,7%

-8,1%

-2,6%

-55,2%

100,0%

AV
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84,7%

-44,8%

29,0%

-20,2%

-0,7%

10,4%

4,9%

0,1%

-20,9%

17,5%

12,9%

AH

Exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 comparado ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2016

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

As alterações significativas ocorridas nos principais itens das Demonstrações dos Resultados, Demonstrações dos
Fluxos de Caixa e Balanço Patrimonial estão explicadas a seguir. Em função do arredondamento em milhões, alguns
itens podem não perfazer precisamente o montante divulgado nas Demonstrações Contábeis para os exercícios
sociais findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015.

Formulário de Referência - 2018 - ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.

Versão : 18

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

Exercício
social
findo em
31 de
dezembro
de 2016

(em R$ milhões, exceto %)

Exercício
social findo
em 31 de
dezembro de
2017

Depreciação e amortização

(524,1)

-4,0%

(490,4)

-4,2%

6,9%

Outras despesas operacionais

(271,7)

-2,1%

(324,8)

-2,8%

-16,3%

TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS

(12.630,3)

-95,9%

(11.416,0)

-97,9%

10,6%

RESULTADO DO SERVIÇO (LUCRO BRUTO)

538,1

4,1%

243,9

2,1%

120,6%

Receitas financeiras

340,1

2,6%

434,9

3,7%

-21,8%

Despesas financeiras

(2.138,7)

-16,2%

(698,7)

-6,0%

206,1%

Variações cambiais, líquidas

(3,8)

0,0%

35,3

0,3%

-110,8%

TOTAL DO RESULTADO FINANCEIRO

(1.802,4)

-13,7%

(228,5)

-2,0%

688,8%

RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE
(1.264,3)
O LUCRO

-9,6%

15,4

0,1%

-8.309,7%

Contribuição social

-

0,0%

(4,7)

0,0%

-100%

Imposto de renda

0,0

0,0%

(13,4)

-0,1%

-100%

Contribuição social diferida

111,1

0,8%

6,2

0,1%

1.691,9%

Imposto de renda diferido

308,7

2,3%

17,3

0,1%

1.684,4%

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO

419,8

3,2%

5,5

0,0%

7.532,7%

-6,4%

20,9

0,2%

-4.140,2%

AV

AV

AH

RESULTADO FINANCEIRO

(PREJUÍZO) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (844,4)
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RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Abaixo segue descrição da receita operacional bruta da Companhia, classificada por tipo de cliente:
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (EM
R$ MILHÕES, EXCETO %)

Exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2016

AH

R$

AV

R$

AV

Residencial

9.121,1

42,1%

9.214,8

44,9%

-1,0%

Industrial

1.702,5

7,9%

2.081,3

10,1%

-18,2%

Comercial

5.689,1

26,3%

6.327,3

30,8%

-10,1%

Disponibilização do sistema de

1.000,4

4,6%

6,0%

943,4
4,6%

transmissão e distribuição - TUSD
Ativo e passivo financeiro setorial

1.216,2

5,6%

-1.135,2

-5,5%

-207,1%

Outros

2.932,1

13,5%

3.078,7

15,0%

-4,8%

Total da Receita operacional bruta

21.661,4

100,0%

20.510,3

100,0%

5,6%

A receita operacional bruta da Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 foi
de R$21.661,4 milhões e R$20.510,3 milhões, respectivamente, sendo composta substancialmente pela receita
relacionada ao fornecimento e distribuição de energia elétrica. Os diretores da Companhia entendem que o aumento
de 5,6% é explicado principalmente: (i) pela variação de R$2.351,4 milhões referente ao saldo líquido do ativo e
passivo financeiro setorial, principalmente em virtude dos ativos financeiros setoriais constituídos (diferidos) na
compra de energia elétrica em função do aumento do preço médio por maiores despachos térmicos a um PLD mais
alto e maior risco hidrológico em função do rebaixamento do setor e pela redução de cobertura CDE em 2017
comparada a 2016, parcialmente compensado pela sobrecontratação passiva em função do aumento do PLD e da
redução nos custos de ESS devido ao menor despacho térmico fora da ordem de mérito; (ii) pelo reconhecimento da
receita de R$77,8 milhões decorrente dos ressarcimentos de geradores de energia que firmaram acordos bilaterais
com a Companhia para redução de contratos, em conformidade à Resolução Normativa nº 711 de 2016; (iii) pelo
aumento na receita de construção em R$232,5 milhões que foram direcionados principalmente na expansão do
sistema para melhora da qualidade do fornecimento de energia, em projetos de manutenção preventiva e corretiva da
rede que geram a confiabilidade operacional, além da modernização da subtransmissão e redes subterrâneas e são
destinados a melhoria dos indicadores operacionais. Tal aumento foi compensado parcialmente; (i) pela redução da
receita com fornecimento de energia em R$395,7 milhões e pela transferência para atividades de distribuição em
R$765,7 milhões principalmente em função do reajuste tarifário de 2016, com efeito médio de -8,10% para o
consumidor, com as novas tarifas vigentes a partir de 4 de julho de 2016 e migração de clientes cativos para o
mercado livre; (ii) pela redução de R$514,2 milhões ou 75,1% na receita de venda de energia no curto prazo, reflexo
da estratégia de realização de acordos bilaterais e participação em contratos de MCSDs (Mecanismo de
Compensação de Sobra de Deficit de Energia), parcialmente compensada pelo aumento do PLD no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017; e (iii) pela redução na atualização do ativo financeiro da concessão em
R$90,0 milhões, principalmente em função do recuo do IPCA de 6,28% em 2016 em comparação a 2,94% em 2017.
O volume total de energia vendida aos clientes cativos da Companhia foi de 32.776,3 GWh no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017, comparado com 34.463,6 GWh no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016. Os diretores da Companhia entendem que a redução de 4,9% na energia vendida foi causada
principalmente pelo desempenho negativo de todas as classes de consumidores (com exceção à residencial e rural),
com destaque às classes comercial e industrial, refletindo o efeito da migração de clientes cativos para clientes livres
e ao fraco desempenho econômico no período, cuja recuperação da recessão tem ocorrido de modo moderado e
desigual entre os setores. O mercado livre totalizou 10.205,6 GWh em 2017, um aumento de 22,0% comparado ao
ano de 2016, refletindo a migração de clientes cativos para o ambiente de contratação livre em 2016 e 2017,
respectivamente.
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Deduções da receita operacional bruta
As deduções da receita operacional da Companhia são representadas: (i) pelos encargos setoriais (Pesquisa e
Desenvolvimento e Eficiência Energética, Conta de Desenvolvimento Energético (“CDE”) e Encargos do consumidor
(PROINFA) e Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifárias – CCRBT); e (ii) pelos tributos (Imposto
sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (“ICMS”), Programa de Integração Social (“PIS”), Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) e Imposto sobre Serviços (“ISS”)).
As deduções da receita operacional da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e
2016 foram de R$8.492,9 milhões e R$8.850,4 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que
a redução de 4,0% é explicada principalmente (i) pela redução do encargo CDE (Conta de Desenvolvimento
Energético) em R$420,2 milhões, e (ii) pela redução de R$374,5 milhões dos encargos tributários (ICMS, COFINS,
PIS e ISS), em função principalmente da alteração na regra de tributação do PIS/COFINS (exclusão do ICMS-ST da
base de cálculo). Tal redução foi parcialmente compensada pelos maiores repasses da conta centralizadora de
bandeira (encargos do consumidor – CCRBT) no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 em
R$403,4 milhões devido cenário hidrológico desfavorável.
Receita operacional líquida
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 a receita operacional líquida da Companhia foi de
R$13.168,5 milhões, montante 12,9% superior à registrada no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2016, que foi de R$11.659,9 milhões. Os diretores da Companhia entendem que essa variação é explicada
basicamente pela variação da receita relativa ao ativo e passivo financeiro setorial, compensada parcialmente pela
redução da receita com fornecimento de energia, conforme explicado anteriormente.
CUSTOS OPERACIONAIS
Energia elétrica comprada para revenda (incluindo PROINFA)
O volume de energia apresentou uma retração de 11,9%, de 44.663GWh em 2016 para 39.367GWh em 2017. Não
obstante, os custos da Companhia com energia elétrica comprada para revenda (incluindo PROINFA) nesse período
aumentaram de R$7.799,3 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 para R$6.737,9
milhões. no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. Os diretores da Companhia entendem que o
aumento da energia elétrica comprada para revenda (incluindo PROINFA) de 15,8%, comparando-se os exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016, ocorreu principalmente por:
i.

Aumento no Risco Hidrológico em R$1.625,0 milhões justificado pelo cenário hidrológico desfavorável desde
julho de 2017, ocasionando menor geração hídrica, e com isso maior despacho de usinas térmicas,
aumentando o PLD (Preço de Liquidação de Diferenças) e impactando no nível de rebaixamento da garantia
física das usinas hidrelétricas;

ii. Aumento na compra de energia de Itaipu em R$104,6 milhões, principalmente impactada pelo aumento na
tarifa em dólar/kw e pelo o aumento do volume de 1,9% ou aumento de 178GWh no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017, e;
Tal aumento foi parcialmente compensado por:
i.

Redução no custo da energia adquirida (CCEARs - incluindo AES Tietê Energia, Angra 1 e 2, CCEE, quotas
de garantia física, PROINFA e ressarcimentos de leilões de energia) no montante de R$555,6 milhões,
refletindo queda de 15,4% ou 5.473GWh no volume de energia;

ii.

Aumento nos créditos de PIS/COFINS no valor de R$112,6 milhões, devido aumento do custo com compra de
energia.

Encargos do uso do sistema de transmissão e distribuição
Os custos da Companhia com encargos de uso do sistema de transmissão e distribuição nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 foram de R$944,3 milhões e R$943,2 milhões, respectivamente,
representando um aumento de 0,1%. Os diretores da Companhia entendem que esta variação é explicada
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principalmente por (i) maiores custos de uso de rede básica em R$386,8 milhões principalmente devido ao aumento
na tarifa decorrente da indenização de investimentos realizados pelas transmissoras que renovaram a concessão em
2013, e (ii) maiores custos no montante de R$80,4 milhões referente ao transporte de energia – Furnas/Itaipu em
função da referida indenização às transmissoras. Tal aumento foi parcialmente compensado por (i) maiores recursos
financeiros da Conta de Energia de Reserva - CONER em R$309,6 milhões, (ii) uma redução de R$130,2 milhões
dos custos de Encargos do Serviço do Sistema - ESS/EER, devido ao menor despacho de térmicas fora da ordem de
mérito, e (iii) maiores ajustes referente ao alívio retroativo do ESS no valor de R$35,5 milhões.
Pessoal e Administradores
Os custos com pessoal e administradores nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016
foram de R$821,9 milhões e R$783,5 milhões, respectivamente, representando um aumento de 4,9% ou R$38,4
milhões. Esse aumento ocorreu, principalmente, em função do reajuste de acordos coletivos, aos maiores dispêndios
com assistência médica e ao aumento das despesas com rescisão e Programa de Incentivo à Aposentadoria,
parcialmente compensados pela maior capitalização de mão de obra devido ao maior volume de investimentos
realizados em 2017.
Entidade de previdência privada
Os custos com entidade de previdência privada nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e
2016 foram de R$392,7 milhões e R$355,7 milhões, respectivamente, representando um aumento de 10,4% em
virtude, principalmente, da variação da taxa de desconto nos períodos. A avaliação atuarial é elaborada com base em
premissas (taxas de juros, inflação, aumentos dos benefícios, expectativa de vida etc) revisadas e atualizadas em
bases anuais, ao final de cada exercício, ou em período inferior, quando ocorrer eventos relevantes que requeiram
uma nova avaliação atuarial. A taxa de desconto na avaliação atuarial do encerramento de 2015 foi de 7,30%,
utilizada para cálculo da despesa no 1º semestre de 2016. Em junho de 2016 foi identificado a necessidade de
avaliação atuarial intermediária, alterando a taxa para 6,05%, utilizada para cálculo da despesa no 2º semestre de
2016. Em 2017 não foi identificada a necessidade de alteração na eferida taxa de juros, de forma que as despesas
incorridas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 acompanharam a NTN-B de 5,80% na
avaliação atuarial no exercício social findo em 31 de dezembro de 2016.
Materiais e serviços de terceiros
Os custos com materiais e serviços de terceiros nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e
2016 foram de R$624,9 milhões e R$644,2 milhões, respectivamente, representando uma redução de 3,0% ou R$
19,3 milhões em comparação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. Essa variação é explicada,
principalmente em função da otimização no processo de poda seletiva, inclusive com utilização de equipes próprias
para execução e aumento na produtividade nas ações de corte e cobrança, consequência da ampliação do papel do
leiturista em agente comercial. Tal redução foi parcialmente compensada pelas despesas com o processo de
migração para o Novo Mercado.
Custo de construção
Os custos com custo de construção nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 foram de
R$1.035,0 milhões e R$802,5 milhões, respectivamente, representando um aumento de 29,0%. Os diretores da
Companhia entendem que esta variação é explicada por maiores investimentos destinados a melhoria dos
indicadores operacionais, com principal foco em expansão do sistema e serviços ao consumidor visando o
atendimento do crescimento do mercado e a redução do risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica em
condições regulares e em situações de emergência.
Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa
As despesas advindas das perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, nos exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 foram de R$170,7 milhões e R$309,0 milhões, respectivamente. Os diretores da
Companhia entendem que a queda de 44,8% foi ocasionada principalmente pela implementação de diversas ações
objetivando a redução e combate à inadimplência, o que ocasionou um aumento do número de acordos. As principais
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ações foram: lançamento do portal de negociação, feirões de negociação, comunicação e negociação direta com o
cliente através de agências de cobrança.
Depreciação e amortização
Os custos com depreciação e amortização nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016
foram de R$524,1 milhões e R$490,4 milhões, respectivamente, representando um aumento de 6,9%. Os diretores
da Companhia entendem que a variação se deve principalmente ao aumento de softwares ativados a partir de junho
de 2016 e em função da maior base de ativos depreciáveis e amortizáveis gerando um incremento nos custos de
depreciação e amortização.
Outras despesas operacionais
As outras despesas operacionais nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 foram de
R$271,7 milhões e R$324,8 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de
16,3% se deve principalmente pela redução de R$40,2 milhões com DIC / FIC / DMIC/ DICRI, resultados do
Programa de Produtividade da Companhia e consequente melhoria nos indicadores de qualidade (vide item 7.1 deste
Formulário de Referência).
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
As receitas financeiras da Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 foram
de R$340,1 milhões e R$434,9 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de
21,8% é explicada principalmente (i) pela redução da renda de aplicações financeiras em R$36,1 milhões
principalmente em função da redução do CDI médio de 14,06% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2016 para 10,07% no mesmo período de 2017 e menor disponibilidade média de caixa impactada por maior
exposição de Parcela A no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) pela redução de R$48,0
milhões de receitas financeiras oriundas da atualização monetária do ativo e passivo financeiro setorial; (iii) pelas
menores multas sobre contas de energia elétrica em atraso e atualização monetária e juros sobre contas de energia
elétrica em atraso em R$43,4 milhões em função dos esforços da Companhia para redução de inadimplência. Tal
redução foi parcialmente compensada pelo reconhecimento da atualização monetária de PIS/COFINS sobre ICMSST- clientes ACL de R$43,4 milhões sobre créditos retroativos, em função da resposta da Solução de Consulta nº
6.018 – SRRF06/DISIT publicada em maio de 2017, onde reconheceu o direito da Companhia à exclusão do ICMSST - Ambiente de Contratação Livre – ACL da base de cálculo.
Despesas financeiras
As despesas financeiras da Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 foram
de R$2.138,7 milhões e R$698,7 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que o aumento de
206,1% é explicado principalmente (i) pelo reconhecimento, em dezembro de 2017, do valor integral do Acordo no
montante de R$ 1.500,0 milhões visando encerrar a disputa judicial entre a Companhia, a Eletrobrás quanto a
responsabilidade pelo pagamento do saldo de encargos financeiros oriundos no contrato ECF-1046 ; (ii) pela
atualização monetária dos gastos referentes a celebração do Acordo Eletrobrás no valor de R$8,3 milhões (custos
associados ao referido acordo); (iii) pela maior despesa com atualização monetária do ativo e passivo financeiro
setorial líquido em R$66,2 milhões. Tal aumento foi parcialmente compensado pelos encargos de dívida empréstimos e debêntures em moeda nacional inferiores em R$143,5 milhões, devido principalmente à menor taxa
de juros entre os exercícios comparados (taxa média do CDI foi de 10,07% no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017 e 14,06% no mesmo período em 2016).
Variações cambiais, líquidas
As variações cambiais nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 foram de uma despesa
de R$3,8 milhões e uma receita de R$35,3 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a
variação de R$39,1 milhões é decorrente basicamente da variação cambial sobre a energia comprada de Itaipu,
justificado pela volatilidade do dólar utilizado entre a data da provisão e do pagamento.
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TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
Os impactos na demonstração do resultado, relativamente aos tributos sobre o lucro nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 foram receitas de R$419,8 milhões e R$5,5 milhões,
respectivamente, representando um aumento de R$414,3 milhões. Os diretores da Companhia entendem que a
variação entre os exercícios sociais é justificada principalmente pelo reconhecimento do imposto de renda e
contribuição social diferidos ativos computados sobre o valor do Acordo celebrado com a Eletrobrás para
encerramento de disputa judicial.

(PREJUÍZO) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Pelas razões acima, o prejuízo líquido da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 foi
de R$844,4 milhões, representando uma redução em relação ao mesmo período de 2016, quando a Companhia
atingiu um lucro líquido de R$20,9 milhões.
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Exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 comparado ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2015

(em R$ milhões, exceto %)

Exercício
social findo
em 31 de
AV
dezembro de
2016

Exercício
social
findo em
31 de
dezembro
de 2015

AV

AH

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

11.659,9

100,0%

13.667,4

100,0%

-14,7%

Energia elétrica comprada para revenda

(6.432,7)

-55,2%

(8.524,1)

-62,4%

-24,5%

Energia elétrica comprada para revenda –
PROINFA

(305,2)

-2,6%

(236,8)

-1,7%

28,9%

Encargos do uso do sistema de transmissão e
distribuição

(943,2)

-8,1%

(1.123,5)

-8,2%

-16,0%

CUSTOS OPERACIONAIS
Custo com Energia Elétrica

Custo de Operação
Pessoal e Administradores

(783,5)

-6,7%

(693,2)

-5,1%

13,0%

Entidade de previdência privada

(355,7)

-3,1%

(315,3)

-2,3%

12,8%

Serviços de terceiros

(567,1)

-4,9%

(524,3)

-3,8%

8,2%

Material

(77,1)

-0,7%

(42,0)

-0,3%

83,6%

Custo de construção

(802,5)

-6,9%

(610,7)

-4,5%

31,4%

Perda estimada com créditos de liquidação
duvidosa

(309,0)

-2,7%

(197,0)

-1,4%

56,9%

Provisão para processos judiciais e outros,
líquida

(24,8)

-0,2%

(92,2)

-0,7%

-73,1%

Depreciação e amortização

(490,4)

-4,2%

(490,7)

-3,6%

-0,1%

Outras despesas operacionais

(324,8)

-2,8%

(344,7)

-2,5%

-5,8%

TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS

(11.416,0)

-97,9%

(13.194,5)

-96,5%

-13,5%

RESULTADO DO SERVIÇO (LUCRO BRUTO)

243,9

2,1%

472,9

3,5%

-48,4%

Receitas financeiras

434,9

3,7%

469,5

3,4%

-7,4%

Despesas financeiras

(698,7)

-6,0%

(663,0)

-4,9%

5,4%

Variações cambiais, líquidas

35,3

0,3%

(120,4)

-0,9%

-129,3%

TOTAL DO RESULTADO FINANCEIRO

(228,5)

-2,0%

(313,9)

-2,3%

-27,2%

RESULTADO FINANCEIRO
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(em R$ milhões, exceto %)

Exercício
social findo
em 31 de
AV
dezembro de
2016

Exercício
social
findo em
31 de
dezembro
de 2015

AV

AH

RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE
O LUCRO

15,4

0,1%

159,0

1,2%

-90,3%

Contribuição social

(4,7)

0,0%

(28,3)

-0,2%

-83,4%

Imposto de renda

(13,4)

-0,1%

(75,0)

-0,5%

-82,1%

Contribuição social diferida

6,2

0,1%

12,0

0,1%

-48,3%

Imposto de renda diferido

17,3

0,1%

33,4

0,2%

-48,2%

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO

5,5

0,0%

(57,8)

-0,4%

-109,5%

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

20,9

0,2%

101,1

0,7%

-79,3%

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Abaixo segue descrição da receita operacional bruta da Companhia, classificadas por tipo de cliente:

RECEITA OPERACIONAL BRUTA (EM R$
MILHÕES, EXCETO %)

Exercício social encerrado Exercício social encerrado
em 31 de dezembro de
em 31 de dezembro de
2016
2015
R$

AV (%)

R$

AV (%)

AH (%)

Residencial

9.214,8

44,9%

8.977,1

36,5%

2,6%

Industrial

2.081,3

10,1%

2.428,8

9,9%

-14,3%

Comercial

6.327,3

30,8%

6.787,3

27,6%

-6,8%

943,4

4,6%

864,5

3,5%

9,1%

-1.135,2

-5,5%

2.108,7

8,6%

-153,8%

3.078,7

15,0%

3.398,9

13,8%

-9,4%

20.510,3

100,0%

24.565,3

100,0%

-16,5%

Disponibilização do sistema de transmissão e
distribuição - TUSD
Ativo e passivo financeiro setorial
Outros
Total da Receita operacional bruta

A receita operacional bruta da Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 foi
de R$20.510,3 milhões e R$24.565,3 milhões, respectivamente, sendo composta substancialmente pela receita
relacionada ao fornecimento e distribuição de energia elétrica. Os diretores da Companhia entendem que a redução
de 16,5% é explicada principalmente: (i) pela variação de R$3.243,9 milhões referente ao ativo e passivo financeiro
setorial, principalmente em função da redução do encargo da Conta de Desenvolvimento Energético (“CDE”) e do
custo com compra de energia; (ii) pelo menor faturamento de bandeiras tarifárias, considerando a vigência da
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bandeira vermelha em grande parte de 2015 e predominância das bandeiras verde e amarela em 2016; e (iii) pelo
menor impacto na venda de energia no curto prazo em R$128,0 milhões, em função da redução do Preço de
Liquidação das Diferenças (“PLD”) em 2016 quando comparado a 2015; compensados parcialmente pelo aumento de
R$79,0 milhões na receita de TUSD, explicado principalmente pelo aumento de 3,8% no consumo basicamente
ocasionado pela migração verificada no exercício de 2016 e pelo maior número de unidades consumidoras.
O volume total de energia vendida aos clientes cativos da Companhia foi de 34.463,6 GWh no exercício social findo
em 31 de dezembro de 2016, comparado com 36.179,1 GWh no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015.
Os diretores da Companhia entendem que a redução de 4,7% foi causada principalmente pelo desempenho negativo
de todas as classes de consumidores (com exceção à residencial), com destaque às classes comercial e industrial,
refletindo o fraco desempenho do comércio e da produção industrial no Estado de São Paulo, como consequência da
piora no cenário econômico.
Em relação à classe residencial, o pequeno aumento se deve às temperaturas verificadas no exercício social findo
em 31 de dezembro de 2016 que ocasionaram o maior uso de ar condicionado e de aquecedor.
Deduções da receita operacional bruta
As deduções da receita operacional da Companhia são representadas: (i) pelos encargos setoriais (Pesquisa e
Desenvolvimento e Eficiência Energética, Conta de Desenvolvimento Energético (“CDE”) e Encargos do consumidor
(PROINFA)); e (ii) pelos tributos (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (“ICMS”), Programa de
Integração Social (“PIS”) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) e Imposto sobre
Serviços (“ISS”)).
As deduções da receita operacional bruta da Companhia nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2016 e
2015 foram de R$ 8.850,4 milhões e R$ 10.897,9 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem
que a redução de 18,8% é explicada principalmente (i) pelos menores repasses à Conta Centralizadora de Bandeiras
Tarifárias (Encargos do consumidor - CCRBT) em R$ 1.385,4 milhões, refletindo a predominância das bandeiras
verde e amarela no ano de 2016; (ii) pela redução de R$ 494,3 milhões com encargos da CDE, após redução no
encargo para o ano de 2016; e (iii) pelas menores despesas de ICMS em R$ 102,9 milhões, reflexo da menor
geração de receita e migração de clientes para o mercado livre.
Receita operacional líquida
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 a receita operacional líquida da Companhia foi de R$ 11.659,9
milhões, montante 14,7% inferior à registrada no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, que foi de R$
13.667,4 milhões. Os diretores da Companhia entendem que essa variação é explicada basicamente pela redução da
receita relativa ao ativo e passivo financeiro setorial, compensada parcialmente pela redução dos encargos setoriais
e tributários, conforme explicado nos itens acima.
CUSTOS OPERACIONAIS: CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA E CUSTOS DE OPERAÇÃO
Energia elétrica comprada para revenda (incluindo PROINFA)
Os custos da Companhia com energia elétrica comprada para revenda (incluindo PROINFA) nos exercícios sociais
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 foram de R$6.737,9 milhões e R$8.760,9 milhões, respectivamente. O
volume de energia apresentou uma leve retração de 0,2% (de 44.746 GWh para 44.663 GWh em 2016), no entanto,
houve uma redução na tarifa média. Os diretores da Companhia entendem que a redução de 23,1% no saldo,
comparando-se aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2016 a 2015, ocorreu principalmente por:
i.

redução de R$2.355,2 milhões no custo da energia comprada via contrato bilateral com a AES Tietê
Energia S.A., devido ao término do contrato bilateral entre a Companhia e AES Tietê Energia S.A. em
31 de dezembro de 2015;

ii.

redução de R$830,5 milhões no custo de energia comprada de Itaipu, refletindo redução de 0,9% do
volume de energia adquirida e a redução da tarifa média; compensados parcialmente pelo:

iii.

aumento de R$860,7 milhões no custo de energia comprada de Leilões (CCEAR e CCEAR - AES
Tietê Energia S.A.), refletindo o aumento de 74,0% do volume comprado principalmente de fontes
hídricas, em decorrência do fim do contrato bilateral com a AES Tietê Energia S.A. e contratação do
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seu volume no leilão A-1 de dezembro de 2015, o que foi parcialmente compensado pela redução na
tarifa média.
Encargos do uso do sistema de transmissão e distribuição
Os custos da Companhia com encargos de uso do sistema de transmissão e distribuição nos exercícios sociais
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 foram de R$943,2 milhões e R$1.123,5 milhões, respectivamente,
representando uma redução de 16,0%. Os diretores da Companhia entendem que esta redução é explicada
principalmente em função da diminuição de 43,6% dos Encargos do Serviço do Sistema (“ESS”), como consequência
do menor despacho térmico e menor Preço de Liquidação das Diferenças (“PLD”), sendo parcialmente compensada
pelos recursos financeiros da Conta de Energia de Reserva (“CONER”), ocorridos somente no exercício social findo
em 31 de dezembro de 2015, no montante de R$116,6 milhões.
Pessoal e administradores

Os custos com pessoal e administradores nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 foram de
R$ 783,5 milhões e R$ 693,2 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que o aumento de
13,0% é explicado principalmente maiores despesas com pessoal relacionadas ao Plano de Recuperação dos
Indicadores de Qualidade, maiores despesas com reajuste de salários e benefícios em função do acordo coletivo,
assim como maior despesa com assistência médica, como efeito da inflação médica de 19,8% no ano.
Entidade de previdência privada

Os custos com entidade de previdência privada nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
foram de R$ 355,7 milhões e R$ 315,3 milhões, respectivamente, representando um aumento de 12,8%. Os diretores
da Companhia entendem que este aumento é decorrente principalmente da redução da taxa de desconto,
acompanhando a NTN-B de 7,30% no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 para 6,05% na avaliação
atuarial no encerramento do primeiro semestre de 2016. A despesa do exercício corrente é calculada com base na
avaliação atuarial do encerramento do exercício anterior ou do último período intermediário, quando aplicável. Desta
forma, com a redução da taxa de juros, houve o incremento do passivo atuarial e o consequente aumento da
despesa com entidade de previdência privada, principalmente no segundo semestre de 2016.
Material e serviços de terceiros

Os custos com material e serviços de terceiros nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
foram de R$ 644,2 milhões e R$ 566,3 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que o
aumento de 13,8% ocorreu principalmente devido (i) ao aumento de despesas relacionadas ao Plano de
Recuperação dos Indicadores de Qualidade; (ii) às despesas com o plano de ação de corte e cobrança visando
minimizar o aumento da inadimplência; parcialmente compensados (iii) pela reversão de materiais em estoque,
realizada no terceiro trimestre de 2015, relacionados a projetos cancelados ou reescalonados.
Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa

As despesas advindas das perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, nos exercícios sociais findos em 31
de dezembro de 2016 e 2015 foram de R$ 309,0 milhões e R$ 197,0 milhões, respectivamente. Os diretores da
Companhia entendem que o aumento de 56,9% foi ocasionado principalmente em função do aumento do “ticket médio”,
do maior número de clientes inadimplentes em 2016, das provisões relativas a clientes em situação falimentar e do
descadastramento de instalações que perderam o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE).
Provisão para processos judiciais e outros, líquida
As despesas advindas da provisão para processos judiciais e outros, líquida, nos exercícios sociais findos em 31 de
dezembro de 2016 e 2015 foram de R$24,8 milhões e R$92,2 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia
entendem que a redução de 73,1% é explicada principalmente (i) pela provisão regulatória de R$35,0 milhões,
registrada em 2015, referente a possíveis penalidades a serem estabelecidas pelo órgão regulador em relação as
inconsistências na apuração dos indicadores DEC e FEC de janeiro de 2011 a maio de 2015 o qual foi revertido em
2016 levando em consideração a recepção dos autos de infração 0014/2015 e 001/2016 no montante total de R$40,0
milhões atualizados até 31 de dezembro de 2016 (sendo o impacto nas despesas de processos judiciais de R$35,6
milhões); (ii) pela mudança de critério na contabilização dos processos trabalhistas (impacto positivo de R$22,9
milhões) em 2016; (iii) reversão de INSS decadencial no montante de R$7,2 milhões em 2016.
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Outras despesas operacionais
As outras despesas operacionais nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 foram de R$
324,8 milhões e R$ 344,7 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de 5,8%
se deve principalmente (i) às perdas na desativação de bens e direitos, que apresentaram redução de R$ 23,3
milhões principalmente em função de baixas de medidores realizadas no início de 2015 em preparação para o 4º
Ciclo de Revisão Tarifária; (ii) à provisão adicional, registrada em 2015, no montante de R$ 48,4 milhões decorrente
de inconsistências na apuração dos indicadores de continuidade DEC e FEC no período compreendido entre 2011 e
2015; compensadas parcialmente (iii) pelo aumento de R$ 48,1 milhões das multas do DIC/FIC/DMIC/DICRI em
função do aumento nos indicadores de qualidade no exercício.
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
As receitas financeiras da Companhia nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 foram de
R$434,9 milhões e R$469,5 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de 7,4%
é explicada principalmente (i) pela redução de R$78,8 milhões referentes atualização monetária do ativo e passivo
financeiro setorial líquido; parcialmente compensados pelo (ii) aumento de R$28,1 milhões referentes à renda de
aplicações financeiras, em virtude do maior saldo médio de aplicações financeiras em 2016; e (iii) pelo aumento de
R$21,1 milhões de multas, juros e atualização monetária sobre contas de energia elétrica em atraso.
Despesas financeiras
As despesas financeiras da Companhia nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 foram de
R$698,7 milhões e R$663,0 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que o aumento de
5,4% é explicado principalmente pelos encargos de dívida – empréstimos e debêntures em moeda nacional
superiores em R$55,3 milhões, devido principalmente à maior taxa de juros entre os exercícios comparados (taxa
média do CDI foi de 13,36% em 2015 e 14,13% em 2016), compensado parcialmente pela redução da atualização
monetária de tributos em R$18,4 milhões, em função dos parcelamentos de ICMS realizados 2015.
Variações cambiais, líquidas
As variações cambiais nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 passaram de uma receita de
R$35,3 milhões para uma despesa de R$120,4 milhões. Os diretores da Companhia entendem que a variação de
R$155,7 milhões é decorrente basicamente da variação cambial sobre a energia comprada de Itaipu, justificado pela
queda da cotação do dólar americano ao longo do ano de 2016.
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO

Os impactos na demonstração do resultado, relativamente aos tributos sobre o lucro no exercício social findo em 31
de dezembro de 2016 foi uma receita de R$ 5,5 milhões, representando um aumento de receita de R$ 63,3 milhões
em relação ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, quando a Companhia teve uma despesa de R$
57,8 milhões. Os diretores da Companhia entendem que a variação entre os exercícios é justificada (i) pela redução
de R$ 85,2 milhões das despesas de imposto de renda e contribuição social correntes, devido à Companhia não ter
apurado lucro fiscal no exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; compensado parcialmente (ii) pela
redução de R$ 21,9 milhões das receitas de imposto de renda e contribuição social diferidos, principalmente pelo
impacto negativo de R$ 45,0 milhões do crédito fiscal diferido relacionado às provisões de benefícios a empregados,
compensado parcialmente pelo registro de R$ 23,0 milhões de créditos tributários sobre ágio na incorporação, sendo
este montante reconhecido diretamente no resultado com o intuito de neutralizar o custo do prêmio aos debenturistas
(custos com a autorização de terceiros para a implementação da reorganização societária - vide item 15.7 deste
Formulário de Referência).
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LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
O lucro líquido do exercício da Companhia no exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 foi de R$ 20,9
milhões, representando uma redução de 79,3% em relação ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015,
quando a Companhia atingiu um lucro líquido de R$ 101,1 milhões. Os diretores da Companhia entendem que esta
redução é explicada principalmente pelos principais fatores a seguir:
pela variação de R$3.243,9 milhões da receita relativa ao ativo e passivo financeiro setorial, impactando
significativamente a queda da receita operacional líquida da Companhia;
pelo aumento das despesas operacionais relacionadas à pessoal e administradores, entidade de previdência privada,
e provisões para créditos de liquidação duvidosa; compensados parcialmente;
pela redução 23,1% dos custos com energia elétrica comprada para revenda (incluindo PROINFA) e de 16,0% dos
encargos do uso do sistema de transmissão e distribuição;
pela variação do resultado financeiro em R$85,4 milhões, principalmente em decorrência da variação cambial de
Itaipu beneficiada pela valorização do Real;
redução das despesas com imposto de renda e contribuição social (correntes e diferidos) em R$63,3 milhões.
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DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
Exercício
social findo
em 31 de
dezembro de
2017

Exercício
social findo
em 31 de
dezembro de
2016

Exercício
social findo
em 31 de
dezembro de
2015

AH - Variação
2017 x 2016

AH - Variação
2016 x 2015

Caixa Líquido Gerado (Usado)
nas Atividades Operacionais

440,0

1.701,5

-316,2

-74,1%

-638,1%

Caixa Líquido Usado nas
Atividades de Investimento

-487,1

-1.198,8

-156,5

-59,4%

666,0%

Caixa Líquido Gerado (Usado)
nas Atividades de
Financiamento

157,6

-450,6

438,1

-135,0%

-202,9%

Variação no Caixa Líquido da
Companhia

110,5

52,2

-34,6

111,7%

-250,9%

Saldo inicial de caixa e
equivalentes de caixa

198,8

146,6

181,3

35,6%

-19,1%

Saldo final de caixa e
equivalentes de caixa

309,3

198,8

146,6

55,6%

-35,6%

(em R$ milhões, exceto %)

Exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 comparado ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2016
O caixa gerado nas atividades operacionais no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 foi de
R$440,0 milhões, apresentando uma redução de R$1.261,5 milhões comparado ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2016, devido principalmente: (i) aos maiores desembolsos com compra de energia elétrica devido a
piora no cenário hidrológico, principalmente no segundo semestre de 2017; (ii) a menor recuperação de ativos
regulatórios decorrente do reajuste tarifário, parcialmente compensados pelas bandeiras tarifárias.
A redução de 59,4% do caixa usado nas atividades de investimento deve-se basicamente à movimentação líquida de
investimentos de curto prazo, que apresentou um saldo líquido aplicado no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016, sendo que no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 apresentou um saldo
líquido de resgate principalmente devido a maior necessidade de capital de giro. Tal redução foi parcialmente
compensada por (i) maiores investimentos em ativos financeiros e intangíveis da concessão, principalmente em
decorrência do programa de produtividade; (ii) pelos menores valores recebidos decorrente da venda de ativos
imobilizado e intangível e (iii) pelo aumento da movimentação líquida das aplicações/resgates de cauções e
depósitos judiciais, principalmente devido ao montante disponibilizado em conta bancária específica em 29 de
dezembro de 2017 para pagamento aos fornecedores de CCEARs que ocorreu em 2 de janeiro de 2018.
O caixa gerado na atividade de financiamento no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 foi de
R$157,6 milhões, contra R$450,6 milhões de caixa usado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.
Essa variação deve-se basicamente (i) aos ingressos de empréstimos e debêntures superiores no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017 em R$565,5 milhões (principalmente pela 21° emissão debêntures e CCB
Banco Safra) e (ii) pela redução de R$129,2 milhões nos pagamentos de principal de empréstimos e debêntures
inferiores no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Essa variação foi parcialmente compensada
pelos maiores custos de empréstimos e debêntures (custos de transação e prêmios) no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017 em R$52,4 milhões sendo que R$22,1 milhões referente aos custos incorridos com a
obtenção do consentimento prévio dos credores durante o processo de reorganização societária concluído em 30 de
dezembro de 2016 e pagos em janeiro de 2017.
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Exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 comparado ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2015
O caixa líquido gerado nas atividades operacionais para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 foi de
R$1.701,5 milhões, apresentando uma variação de R$2.017,7 milhões em relação ao exercício social findo no
exercício social findo em 31 de dezembro de 31 de dezembro de 2015, devido principalmente: (i) à maior
arrecadação dos clientes em 2016, devido aos impactos da revisão e reajuste tarifários ocorridos em 2015 e 2016 (ii)
aos menores desembolsos com compra de energia elétrica e encargos tarifários (principalmente CDE), (iii) aos
menores pagamentos de processos judiciais, principalmente de processos trabalhistas, regulatórios e fiscais, e (iv)
aos menores pagamentos de imposto de renda e contribuição social; compensados parcialmente pelos maiores
pagamentos de obrigações com entidade de previdência privada.
O aumento de 666,0% do caixa líquido usado nas atividades de investimento deve-se basicamente (i) à
movimentação líquida de investimentos de curto prazo, que apresentou menores montantes resgatados em relação
ao ano anterior, e (ii) aos maiores investimentos em ativos financeiros e intangíveis da concessão; compensados
parcialmente pelos maiores valores recebidos decorrente da venda de ativos imobilizado e intangível.
A variação de 202,8% no caixa líquido gerado nas atividades de financiamento deve-se basicamente (i) aos novos
ingressos de empréstimos e debêntures inferiores em R$907,2 milhões, comparando-se 2016 a 2015, e (ii) aos
dividendos e juros sobre capital próprio pagos no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 no montante de R$41,9
milhões; compensados parcialmente pelos pagamentos de principal de empréstimos e debêntures inferiores em
R$73,6 milhões.
BALANÇO PATRIMONIAL
Comparação das Principais Contas Patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e em 31 de dezembro de 2016
Em 31 de
dezembro
de 2017

AV

Em 31 de
dezembro
de 2016

AV

AH

Caixa e equivalentes de caixa

309,3

2,2%

198,8

1,5%

55,6%

Investimentos de curto prazo

292,0

2,0%

868,9

6,4%

-66,4%

Consumidores, revendedores e outros

2.114,1

14,8%

2.065,2

15,2%

2,4%

Imposto de renda e contribuição social
compensáveis

32,1

0,2%

34,6

0,3%

-7,2%

Outros tributos compensáveis

89,5

0,6%

68,5

0,5%

30,7%

Contas a receber - acordos

141,2

1,0%

90,0

0,7%

56,9%

Outros créditos

346,4

2,4%

291,8

2,2%

18,7%

Almoxarifado

30,2

0,2%

24,0

0,2%

25,8%

Despesas pagas antecipadamente

37,1

0,3%

33,0

0,2%

12,4%

Ativo financeiro setorial, líquido

18,3

0,1%

44,2

0,3%

-58,6%

TOTAL ATIVO CIRCULANTE

3.410,2

23,9%

3.719,0

27,4%

-8,3%

Consumidores, revendedores e outros

26,7

0,2%

25,5

0,2%

4,7%

Outros tributos compensáveis

62,2

0,4%

44,0

0,3%

41,4%

Tributos e contribuições sociais diferidos

1.969,3

13,8%

1.552,5

11,4%

26,8%

(em R$ milhões, exceto %)
ATIVO
CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE
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Cauções e depósitos vinculados

532,5

3,7%

491,8

3,6%

8,3%

Contas a receber - acordos

11,7

0,1%

6,8

0,1%

72,1%

Outros créditos

46,8

0,3%

67,2

0,5%

-30,4%

Ativo financeiro da concessão

3.011,8

21,1%

2.386,2

17,6%

26,2%

Investimento

44,0

0,3%

13,1

0,1%

235,9%

Imobilizado, líquido

72,8

0,5%

69,6

0,5%

4,6%

Intangível

5.082,5

35,6%

5.189,3

38,3%

-2,1%

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE

10.860,2

76,1%

9.846,2

72,6%

10,3%

TOTAL DO ATIVO

14.270,4

100,0%

13.565,2

100,0%

5,2%
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ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Os saldos de caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016 eram de
R$309,3 milhões e R$198,8 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que o aumento de
55,6% foi ocasionado pelo (i) caixa gerado nas atividades operacionais no montante de R$440,0 milhões; (ii) pelo
caixa gerado nas atividades de financiamento no montante de R$157,6 milhões, devido principalmente pela
movimentação líquida de ingresso e pagamentos de empréstimos e debêntures, compensados parcialmente (iii) pelo
caixa usado nas atividades de investimento no montante de R$487,1 milhões, devido principalmente aos
investimentos em ativos financeiros e intangíveis da concessão.
A variação dos saldos de caixa e equivalentes de caixa está associado à piora no cenário hidrológico verificada no
segundo semestre de 2017 que ocasionou uma maior necessidade de capital de giro em linha com a política da
Companhia de manter um nível mínimo de caixa como forma de assegurar a disponibilidade de recursos financeiros.
Investimentos de curto prazo
Os saldos de investimentos de curto prazo em 31 de dezembro de 2017 e em 31 de dezembro de 2016 eram de
R$292,0 milhões e R$868,9 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de
66,4% é explicada principalmente pelos regastes de investimento de curto prazo e de juros no valor de R$7.683,3
milhões parcialmente compensado pelas aplicações no montante de R$7.050,4 milhões e receita de aplicação
financeira em investimento de curto prazo no montante de R$52,8 milhões. A redução foi ocasionada principalmente
pelos pagamentos das parcelas de principal de dívida, necessidade de capital de giro devido à piora no cenário
hidrológico e aos investimentos realizados na melhoria da infraestrutura de distribuição que faz parte do plano de
criação de valor da Companhia e tem como objetivo a melhora da base de remuneração a partir da próxima revisão
tarifária.
Outros tributos compensáveis
Os saldos dos outros tributos compensáveis em 31 de dezembro de 2017 e em 31 de dezembro de 2016 eram de
R$89,5 milhões e R$68,5 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que o aumento de 30,7%
está principalmente relacionado a resposta da Solução de Consulta nº 6.018 – SRRF06/DISIT publicada em maio de
2017 que expressamente reconheceu o direito da Companhia à exclusão do ICMS-ST - Ambiente de Contratação
Livre – ACL, da base de cálculo do PIS e da COFINS, o que possibilitou o reconhecimento de R$201,0 milhões
referente aos últimos 5 anos, sendo o montante de R$157,6 milhões em contrapartida ao resultado operacional
(deduções da receita bruta) e R$43,4 milhões ao resultado financeiro (receitas financeiras). Do referido montante, já
foram utilizados R$183,9 milhões na compensação de tributos federais.
Contas a receber – acordos
Os saldos das contas a receber – acordos em 31 de dezembro de 2017 e em 31 de dezembro de 2016 eram de
R$141,2 milhões e R$90,0 milhões, respectivamente, representando um aumento de R$51,2 milhões. Os diretores da
Companhia entendem que o aumento se deve ao número de acordos firmados no período, em função de novos
programas de negociação com os clientes. A Companhia executou durante o exercício de 2017 diversas ações
objetivando a redução e combate à inadimplência, o que ocasionou um aumento do número de acordos. As principais
ações foram: lançamento do portal de negociação, feirões de negociação, comunicação e negociação direta com o
cliente através de agências de cobrança.
Outros créditos
Os saldos dos outros créditos em 31 de dezembro de 2017 e em 31 de dezembro de 2016 eram de R$346,4 milhões
e R$291,8 milhões, respectivamente, representando um aumento de R$54,6 milhões. Os diretores da Companhia
entendem que o aumento se deve (i) aumento de cauções de depósitos vinculados no montante de R$52,2 milhões,
principalmente relacionados às faturas da CCEARs com vencimento em 31 de dezembro de 2017, para os quais a
Companhia teve que disponibilizar em conta bancária especifica, um dia útil antes do vencimento; (ii) pelo
reconhecimento de R$46,0 milhões de ressarcimentos de geradores que firmaram acordos bilaterais, incluindo de
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partes relacionadas, para redução de contratos, em conformidade à Resolução Normativa ANEEL nº 711 de 2016;
(iii)pelo reconhecimento de R$59,8 milhões a receber da Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifárias
– CCRBT da competência de novembro, recebido em janeiro de 2018 e competência dezembro de 2017, recebido
em fevereiro de 2018; compensados parcialmente pela (v) redução dos créditos de repasse CDE em R$ 129,6
milhões principalmente devido a compensação com os encargos a pagar de CDE, relativo às competências de abril
de 2016 a março de 2017.
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Tributos e contribuições sociais diferidos
Os saldos dos tributos e contribuições sociais diferidos em 31 de dezembro de 2017 e em 31 de dezembro de 2016
eram de R$1.969,3 milhões e R$1.552,5 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que o
aumento de 26,8% é explicado principalmente (i) pela constituição de tributos diferidos ativos referentes a provisão
para processos judiciais e outros - acordo com a Eletrobrás para encerramento de disputa judicial em R$509,7
milhões e (ii) redução do saldo de diferidos passivos no montante de R$15,0 milhões; parcialmente compensados (i)
pela realização de tributos diferidos ativos referentes a créditos tributários sobre ágio na incorporação no montante
de R$82,8 milhões; (ii) pela realização do benefício fiscal do ágio incorporado no montante de R$24,7 milhões; e (iv)
realização de tributos diferidos sobre os ajustes de avaliação atuarial (outros resultados abrangentes) no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017 no montante de R$3,1 milhões.
Cauções e depósitos vinculados
Os saldos de cauções e depósitos vinculados em 31 de dezembro de 2017 e em 31 de dezembro de 2016 eram de
R$532,5 milhões e R$491,8 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que o aumento de
8,3% é justificado pelas aplicações de R$52,3 milhões (principalmente relacionados a processos fiscais e
trabalhistas), pelas atualizações monetárias dos processos cíveis, trabalhistas, fiscais e imobiliários no montante
R$33,4 milhões, compensados parcialmente pelos resgates no montante de R$45,0 milhões (basicamente de
depósitos judiciais vinculados a processos trabalhistas).
Contas a receber – acordos
O saldo das, contas a receber – acordos em 31 de dezembro de 2017 e em 31 de dezembro de 2016 eram de
R$11,7 milhões e R$6,8 milhões, respectivamente, representando um aumento de 72,1%. Os diretores da
Companhia entendem que o aumento se deve basicamente ao aumento no número de acordos firmados no período,
em função de novos programas de negociação com os clientes.
Outros Créditos
Os saldos dos outros créditos em 31 de dezembro de 2017 e em 31 de dezembro de 2016 eram de R$46,8 milhões e
R$67,2 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de 30,4% é justificada
basicamente pela reavaliação do saldo de bens e direitos destinados a alienação no qual identificou-se terrenos que,
mesmo com os esforços de venda mantidos, possuem a expectativa de realização superior a 3 anos. Desta forma, a
Companhia reclassificou o montante de R$32,0 milhões para a rubrica de investimentos e R$6,3 milhões para o ativo
circulante referentes aos ativos que já possuem compromisso de venda assinados.
Ativo financeiro da concessão
Os saldos do ativo financeiro de concessão em 31 de dezembro de 2017 e em 31 de dezembro de 2016 eram de
R$3.011,8 milhões e R$2.386,2 milhões, respectivamente. Os ativos classificados como ativos financeiros
representam a parcela estimada dos investimentos realizados e que não serão amortizados até o final da concessão,
sobre a qual a Companhia possui o direito incondicional de receber dinheiro ou outro ativo financeiro do poder
concedente a título de indenização pela reversão da infraestrutura do serviço público. Os diretores da Companhia
entendem que o aumento de 26,2% no saldo é explicado (i) pelas adições provenientes ao ativo intangível em curso
de R$581,6 milhões; (ii) pela atualização monetária no montante de R$51,9 milhões; compensado parcialmente (iii)
pelas baixas realizadas no montante de R$7,8 milhões. Os investimentos realizados no exercício findo em 31 de
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dezembro de 2017 foram direcionados principalmente na expansão do sistema para melhora da qualidade do
fornecimento de energia, em projetos de manutenção preventiva e corretiva da rede que geram a confiabilidade
operacional, além da modernização da subtransmissão e redes subterrâneas.
Ativo financeiro setorial, líquido
Vide explicação no item Passivo financeiro setorial líquido (ativo circulante e passivo não circulante).
Intangível
Os saldos do intangível em 31 de dezembro de 2017 e 2016 eram de R$5.082,5 milhões e R$5.189,3 milhões,
respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de 2,1% é explicada pela amortização
registrada de R$505,0 milhões (incluindo amortização de obrigações especiais), pelas baixas no montante de R$30,7
milhões e pelas transferências para o ativo financeiro da concessão no montante de R$581,6 milhões, compensadas
parcialmente pela aquisição de ativos intangíveis da concessão no montante de R$1.010,4 milhões associados ao
programa de produtividade da Companhia.

Em 31 de
dezembro
de 2017

AV

Em 31 de
dezembro
de 2016

AV

AH

Fornecedores

1.789,7

12,5%

1.468,3

10,8%

21,9%

Empréstimos e financiamentos

461,1

3,2%

278,2

2,1%

65,7%

Debêntures

534,7

3,7%

575,1

4,2%

-7,0%

Arrendamento financeiro

30,6

0,2%

28,6

0,2%

7,0%

Subvenções governamentais

4,9

0,0%

4,0

0,0%

22,5%

Imposto de renda e contribuição social a pagar

-

0,0%

2,6

0,0%

-100%

Outros tributos a pagar

453,0

3,2%

524,9

3,9%

-13,7%

Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar

2,0

0,0%

23,1

0,2%

-91,3%

Obrigações sociais e trabalhistas

119,4

0,8%

115,7

0,9%

3,2%

Encargos setoriais

296,9

2,1%

454,5

3,4%

-34,7%

Provisões para processos judiciais e outros

481,9

3,4%

163,6

1,2%

194,6%

Outras obrigações

258,8

1,8%

250,2

1,8%

3,4%

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE

4.433,1

31,1%

3.888,7

28,7%

14,0%

Empréstimos e financiamentos

473,1

3,3%

510,6

3,8%

-7,3%

Debêntures

2.016,6

14,1%

1.830,8

13,5%

10,1%

Arrendamento financeiro

52,9

0,4%

48,1

0,4%

10,0%

Subvenções governamentais

12,6

0,1%

12,0

0,1%

5,0%

Obrigações com entidade de previdência privada

3.707,1

26,0%

3.777,3

27,8%

-1,9%

(em R$ milhões, exceto %)
PASSIVO
CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE
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(em R$ milhões, exceto %)

Em 31 de
dezembro
de 2017

AV

Em 31 de
dezembro
de 2016

AV

AH

Provisões para processos judiciais e outros

1.546,9

10,8%

359,6

2,7%

330,2%

Encargos setoriais

30,9

0,2%

56,5

0,4%

-45,3%

Obrigações sociais e trabalhistas

0,9

0,0%

0,7

0,0%

28,6%

Reserva de reversão

66,1

0,5%

66,1

0,5%

0,0%

Outras obrigações

8,5

0,1%

7,0

0,1%

21,4%

Passivo financeiro setorial, líquido

113,4

0,8%

312,9

2,3%

-63,8%

TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE

8.028,9

56,3%

6.981,7

51,5%

15,0%

Capital Social

1.323,5

9,3%

1.257,6

9,3%

5,2%

Reservas de capital

693,3

4,9%

692,5

5,1%

0,1%

Ações em tesouraria

-49,2

-0,3%

-

0,0%

N/A

Outros resultados abrangentes/ajustes de
avaliação patrimonial

-646,7

-4,5%

(578,8)

-4,3%

11,7%

Aumento de capital proposto

-

0,0%

65,9

0,5%

-100,0%

Reserva legal

249,0

1,7%

249,0

1,8%

0,0%

Reserva estatutária

238,5

1,7%

1.008,6

7,4%

-76,4%

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.808,4

12,7%

2.694,8

19,9%

-32,9%

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

14.270,4

100,0%

13.565,2

100,0%

5,2%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Reservas de lucros

PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
Os saldos dos fornecedores em 31 de dezembro de 2017 e em 31 de dezembro de 2016 eram de R$1.789,7 milhões
e R$1.468,3 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que o aumento de 21,9% é explicado
principalmente (i) pelo aumento de R$243,7 milhões do saldo a liquidar referentes a energia de curto prazo - CCEE,
referente basicamente ao Risco Hidrológico de Quotas e de Itaipu, como consequência da baixa afluência dos
reservatórios que impactou diretamente no rebaixamento (GSF) do setor; (ii) maior saldo de Itaipu em R$50,6
milhões, devido ao aumento de tarifa em julho de 2017 em aproximadamente 11% e fatura de outubro de 2017 com
vencimento em 30 de dezembro de 2017 paga somente em 2 de janeiro de 2018; (iii) Maior saldo de encargos de uso
de rede elétrica em R$36,3 milhões; (iv) maior saldo de a pagar referente ao suprimento de energia elétrica em
R$19,7 milhões, devido principalmente ao aumento de despachos de usinas térmicas; parcialmente compensados;
(v) pela redução de R$33,5 milhões do saldo a pagar para fornecedores de materiais e serviços, incluindo partes
relacionadas.
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Empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante)
Os saldos do circulante e não circulante dos empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro de 2017 e em 31 de
dezembro de 2016 eram de R$934,2 milhões e R$788,8 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia
entendem que o aumento de 18,4% é explicado por: (i) ingressos de novos empréstimos (FINEP, CCB ABC, CCB
Safra e 3ª Nota Promissória) no montante de R$382,4 milhões; (ii) encargos financeiros de R$79,6 milhões; (iii)
variações monetárias do FINEP e FINEM no montante de R$16,9 milhões; parcialmente compensados por (iv)
pagamento de principal no montante de R$222,6 milhões, referentes às parcelas do FINEM, FINEP; CCB ABC; CCB
Bradesco e 3ª Nota Promissória; (ii) pagamento de encargos financeiros no montante R$103,6 milhões.
Debêntures (circulante e não circulante)
Os saldos do circulante e não circulante das debêntures em 31 de dezembro de 2017 e em 31 de dezembro de 2016
eram de R$2.551,4 milhões e R$2.405,8 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que o
aumento de 6,1% é explicado por: (i) ingressos da 20ª e 21ª emissão de debêntures no montante de R$456,9
milhões; (ii) encargos financeiros de R$276,9 milhões; parcialmente compensados por (iii) pagamentos de principal
no montante de R$300,1 milhões, referentes às parcelas da 9ª, 13ª, 15ª, 17ª, 18ª e 19ª emissões de debêntures; e
(iv)pagamentos de encargos financeiros no montante de R$285,8 milhões.
Outros tributos a pagar
Os saldos dos outros tributos a pagar em 31 de dezembro de 2017 e em 31 de dezembro de 2016 eram de R$453,0
milhões e R$524,9 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de 13,7% é
justificada principalmente pelos tributos PIS e COFINS a pagar, que apresentaram redução de R$95,7 milhões, visto
que o saldo a pagar em 31 de dezembro de 2016 contemplava as provisões das competências de novembro e
dezembro, compensados parcialmente pelo aumento do ICMS a pagar em R$21,4 milhões justificado principalmente
pelo maior faturamento/consumo da classe residencial.
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar
Os saldos dos dividendos e juros sobre capital próprio a pagar em 31 de dezembro de 2017 e 2016 eram de R$2,0
milhões e R$23,1 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de R$21,1 milhões
é justificada pelo (i) pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2016 no montante de R$20,7 milhões em 2017 e (ii) dividendos e juros sobre capital próprio
não resgatados pelos acionistas - prescritos no montante de R$0,4 milhão.
Encargos setoriais
Os saldos dos encargos setoriais em 31 de dezembro de 2017 e em 31 de dezembro de 2016 eram de R$296,9
milhões e R$454,5 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de 34,7% é
explicada principalmente (i) pelo menor saldo a pagar de CDE, refletindo as compensações homologadas pela
ANEEL no Índice de Reajuste Tarifário - IRT de 2017, além das menores cotas homologadas para o exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017.
Provisões para processos judiciais e outros (circulante e não circulante)
Os saldos do circulante e não circulante das provisões para processos judiciais e outros em 31 de dezembro de 2017
e em 31 de dezembro de 2016 eram de R$2.028,8 milhões e R$523,2 milhões, respectivamente. Os diretores da
Companhia entendem que o aumento de R$ 1.505,6 milhões é explicado (i) pelas provisões no montante de
R$1.676,9 milhões, principalmente devido ao acordo celebrado com Eletrobrás para encerramento de disputa judicial
no montante total de R$1.499,1 milhões; (ii) pelas atualizações monetárias de R$36,9 milhões; parcialmente
compensados; (iii) pelos pagamentos no montante de R$102,5 milhões; e (iv) pelas reversões no montante de
R$105,7 milhões.
Passivo financeiro setorial líquido (ativo circulante e passivo não circulante)
O resultado do circulante e não circulante das rubricas de ativos e passivos financeiros setoriais em 31 de dezembro
de 2017 e em 31 de dezembro de 2016 era um saldo líquido passivo de R$95,1 milhões e R$268,7 milhões,
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respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de 64,6% é explicada principalmente pelos: (i)
diferimentos (constituições) registrados no período no montante de R$1.075,0 milhões devido às condições
hidrológicas desfavoráveis desde julho de 2017 e com isso maior despacho de usinas térmicas e aumento do PLD
(Preço de Liquidação de Diferenças); parcialmente compensados pelo (ii) aumento do diferimento passivo da CVA de
ESS que foi impactado principalmente pelo aumento do PLD, que ocasiona menor despacho térmico fora da ordem
de mérito (com aumento do PLD ocorre maior despacho dentro da ordem de mérito), e maior recebimento de
recursos financeiros da CONER. Tal redução foi parcialmente compensada pelos recebimentos das bandeiras
tarifárias das competências de dezembro de 2016 a dezembro de 2017 no valor de R$976,4 milhões.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Os saldos do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2017 e em 31 de dezembro de 2016 eram de R$1.808,4
milhões e R$2.694,8 milhões, respectivamente, apresentando uma redução de 32,9%. Os diretores da Companhia
entendem que esta redução é justificada principalmente:
i.

pelo prejuízo líquido auferido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 no montante
de R$844,4 milhões;

ii.

pela recompra de ações - direito de retirada (migração novo mercado) no montante de R$49,2
milhões; compensados parcialmente;

iii.

pelo ajuste de avaliação atuarial no montante de R$6,0 milhões, líquido de imposto de renda e
contribuição social;

iv.

pela remuneração com base em ações de R$0,9 milhão; e

v.

pela prescrição de dividendos e juros sobre capital próprio no montante de R$0,4 milhão.
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Comparação das Principais Contas Patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e em 31 de dezembro de 2015
Em 31 de
dezembro
de 2016

AV

Em 31 de
dezembro
de 2015

AV

AH

Caixa e equivalentes de caixa

198,8

1,5%

146,6

1,1%

35,6%

Investimentos de curto prazo

868,9

6,4%

384,6

2,9%

125,9%

Consumidores, revendedores e outros

2.065,2

15,2%

2.530,2

19,1%

-18,4%

Imposto de renda e contribuição social
compensáveis

34,6

0,3%

26,0

0,2%

33,1%

Outros tributos compensáveis

68,5

0,5%

93,5

0,7%

-26,7%

Contas a receber - acordos

90,0

0,7%

89,8

0,7%

0,2%

Outros créditos

291,8

2,2%

331,5

2,5%

-12,0%

Almoxarifado

24,0

0,2%

64,0

0,5%

-62,5%

Despesas pagas antecipadamente

33,0

0,2%

36,6

0,3%

-9,8%

Ativo financeiro setorial, líquido

44,2

0,3%

891,5

6,7%

-95,0%

TOTAL ATIVO CIRCULANTE

3.719,0

27,4%

4.594,1

34,6%

-19,0%

Consumidores, revendedores e outros

25,5

0,2%

26,5

0,2%

-3,8%

Outros tributos compensáveis

44,0

0,3%

33,9

0,3%

29,8%

Tributos e contribuições sociais diferidos

1.552,5

11,4%

438,2

3,3%

254,3%

Cauções e depósitos vinculados

491,8

3,6%

443,1

3,3%

11,0%

Contas a receber - acordos

6,8

0,1%

9,2

0,1%

-26,1%

Outros créditos

67,2

0,5%

63,4

0,5%

6,0%

Ativo financeiro da concessão

2.386,2

17,6%

2.004,8

15,1%

19,0%

Ativo financeiro setorial, líquido

-

0,0%

449,4

3,4%

-100,0%

Investimento

13,1

0,1%

13,1

0,1%

0,0%

Imobilizado, líquido

69,6

0,5%

40,7

0,3%

71,0%

Intangível

5.189,3

38,3%

5.158,4

38,9%

0,6%

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE

9.846,2

72,6%

8.680,7

65,4%

13,4%

TOTAL DO ATIVO

13.565,2

100,0%

13.274,8

100,0%

2,2%

(em R$ milhões, exceto %)
ATIVO
CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE
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ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Os saldos de caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2016 e em 2015 eram de R$198,8 milhões e
R$146,6 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que o aumento de 35,6% foi ocasionado
pelo caixa gerado nas atividades operacionais no montante de R$1.701,5 milhões, compensado parcialmente pelo
caixa usado nas atividades de investimento no montante de R$1.198,8 milhões, principalmente pelas adições de
ativos financeiros e intangíveis de concessão, e pelo caixa usado nas atividades de financiamento no montante de
R$450,6 milhões, devido basicamente aos pagamentos de dividendos e de empréstimos e debêntures durante o ano
de 2016. O aumento no caixa líquido gerado nas atividades operacionais da Companhia no montante de R$1.701,5
milhões deve-se principalmente à maior arrecadação e aos menores desembolsos com compra de energia e
encargos tarifários durante o ano de 2016, se comparado a 31 de dezembro de 2015.
Investimentos de curto prazo
Os saldos dos investimentos de curto prazo em 31 de dezembro de 2016 e 2015 eram de R$868,9 milhões e
R$384,6 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que o aumento de 125,9% observado é
explicado principalmente pelas aplicações realizadas no montante de R$9.467,1 milhões e pela receita auferida nas
aplicações em investimento de curto prazo no montante de R$93,5 milhões, compensados parcialmente pelos
resgates de investimento de curto prazo (incluindo os juros resgatados) no montante de R$9.076,6 milhões.
Consumidores, revendedores e outros
Os saldos de consumidores, revendedores e outros em 31 de dezembro de 2016 e 2015 eram de R$2.065,2 milhões
e R$2.530,2 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia atribuem a redução de 18,4% principalmente ao
comportamento dos saldos a receber em todas as classes de consumidores, refletindo a vigência da bandeira
tarifária verde em grande parte de 2016, incluindo o mês de dezembro, além da redução no montante a receber de
venda de energia no curto prazo devido à redução do Preço de Liquidação das Diferenças (“PLD”) em 2016, quando
comparado a 31 de dezembro de 2015.
Outros tributos compensáveis
Os saldos dos outros tributos compensáveis em 31 de dezembro de 2016 e 2015 eram de R$68,5 milhões e R$93,5
milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução 26,7% é explicada principalmente (i)
pelo ICMS a compensar, que teve redução de R$10,9 milhões basicamente ocasionada pelas compensações
realizadas durante o ano de 2016; e (ii) pela redução de R$11,7 milhões do saldo acumulado de compra de créditos
de ICMS, em consonância com o Artigo 84 do Decreto nº 45.490/2000 e autorização concedida pela Secretaria
Estadual da Fazenda – SEFAZ.
Outros créditos
Os saldos dos outros créditos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 eram de R$291,8 milhões e R$331,5 milhões,
respectivamente, representando uma redução de 12,0%. Os diretores da Companhia entendem que a redução é
explicada principalmente (i) pelos recebimentos das parcelas remanescentes referente à alienação de imóvel situado
no Cambuci no montante de R$79,0 milhões; compensados parcialmente (ii) pelo aumento de R$21,3 milhões no
saldo de repasse da CDE para cobrir descontos na tarifa e (iii) pelo aumento de R$19,0 milhões da contribuição para
o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP), relacionado principalmente aos valores a serem recebidos dos
clientes e repassados para a Prefeitura de São Paulo.
Almoxarifado
Os saldos do almoxarifado em 31 de dezembro de 2016 e 2015 eram de R$24,0 milhões e R$64,0 milhões,
respectivamente, representando uma redução de 62,5%. Os diretores da Companhia entendem que a redução foi
ocasionada principalmente pelas reclassificações de saldos para o “ativo intangível em curso”. No exercício social
findo em 31 de dezembro de 2016, a Companhia implementou um novo relatório sobre o consumo dos materiais, o
qual possibilitou uma melhor classificação dos materiais entre operação e investimento. Os materiais exclusivos de
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operação são classificados como “Almoxarifado” e os materiais exclusivos de investimento são alocados como “Ativo
intangível em curso”. No entanto, os materiais que possuem dupla destinação são inicialmente classificados como
“Ativo intangível em curso” e são reclassificados mensalmente para “Almoxarifado” mediante o seu consumo.
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Tributos e contribuições sociais diferidos
Os saldos dos tributos e contribuições sociais diferidos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 eram de R$1.552,5
milhões e R$438,2 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que o aumento de 254,3% é
explicado principalmente (i) pelo benefício fiscal gerado com a reorganização societária (para maiores de detalhes,
vide item 15.7 deste Formulário de Referência), sendo o montante de R$413,9 milhões relacionado a imposto de
renda e contribuição social diferidos sobre o valor de ágio não deduzido para fins fiscais e o montante de R$280,0
milhões relacionado ao benefício fiscal do ágio incorporado; (ii) pelo impacto de R$419,9 milhões relativo aos tributos
diferidos sobre os ajustes de avaliação atuarial do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016.
Cauções e depósitos vinculados
Os saldos de cauções e depósitos vinculados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 eram de R$491,8 milhões e
R$443,1 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que o aumento de 11,0% é justificado
pelas aplicações de R$56,9 milhões (principalmente relacionados a cauções e depósitos vinculados processos fiscais
e trabalhistas), pelas atualizações monetárias no montante R$44,6 milhões, compensados parcialmente pelos
resgates no montante de R$44,3 milhões (basicamente de depósitos judiciais vinculados a processos trabalhistas).
Ativo financeiro da concessão
Os saldos do ativo financeiro de concessão em 31 de dezembro de 2016 e 2015 eram de R$2.386,2 milhões e
R$2.004,8 milhões, respectivamente. Os ativos classificados como financeiros representam a parcela estimada dos
investimentos realizados e que não serão amortizados até o final da concessão, sobre a qual a Companhia possui o
direito incondicional de receber dinheiro ou outro ativo financeiro do poder concedente a título de indenização pela
reversão da infraestrutura do serviço público.
Os diretores da Companhia entendem que o aumento de 19,0% no saldo é explicado (i) pelas transferências
provenientes ao ativo intangível em curso de R$244,4 milhões; (ii) pela atualização monetária no montante de
R$141,9 milhões; compensados parcialmente (iii) pelas baixas realizadas no montante de R$4,9 milhões.
Intangível
Os saldos do intangível em 31 de dezembro de 2016 e 2015 eram de R$5.189,3 milhões e R$5.158,4 milhões,
respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que o aumento de 0,6% é explicado pela aquisição de ativos
intangíveis da concessão no montante de R$781,0 milhões, compensados parcialmente pela amortização registrada
de R$474,7 milhões (incluindo amortização de obrigações especiais), pelas baixas no montante de R$31,0 milhões e
pelas transferências para o ativo financeiro da concessão no montante de R$244,4 milhões.

Em 31 de
dezembro
de 2016

AV

Em 31 de
dezembro
de 2015

AV

AH

Fornecedores

1.468,3

10,8%

1.926,8

14,5%

-23,8%

Empréstimos e financiamentos

278,2

2,1%

38,3

0,3%

626,4%

Debêntures

575,1

4,2%

678,3

5,1%

-15,2%

(em R$ milhões, exceto %)
PASSIVO
CIRCULANTE
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(em R$ milhões, exceto %)

Em 31 de
dezembro
de 2016

AV

Em 31 de
dezembro
de 2015

AV

AH

Arrendamento financeiro

28,6

0,2%

11,4

0,1%

150,9%

Subvenções governamentais

4,0

0,0%

2,4

0,0%

66,7%

Imposto de renda e contribuição social a pagar

2,6

0,0%

2,5

0,0%

4,0%

Outros tributos a pagar

524,9

3,9%

528,3

4,0%

-0,6%

Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar

23,1

0,2%

42,7

0,3%

-45,9%

Obrigações sociais e trabalhistas

115,7

0,9%

103,6

0,8%

11,7%

Encargos setoriais

454,5

3,4%

749,3

5,6%

-39,3%

Provisões para processos judiciais e outros

163,6

1,2%

166,9

1,3%

-2,0%

Outras obrigações

250,2

1,8%

270,3

2,0%

-7,4%

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE

3.888,7

28,7%

4.520,9

34,1%

-14,0%

Empréstimos e financiamentos

510,6

3,8%

475,0

3,6%

7,5%

Debêntures

1.830,8

13,5%

2.367,9

17,8%

-22,7%

Arrendamento financeiro

48,1

0,4%

31,8

0,2%

51,3%

Subvenções governamentais

12,0

0,1%

8,1

0,1%

48,1%

Obrigações com entidade de previdência privada

3.777,3

27,8%

2.605,0

19,6%

45,0%

Provisões para processos judiciais e outros

359,6

2,7%

319,4

2,4%

12,6%

Encargos setoriais

56,5

0,4%

32,3

0,2%

74,9%

Obrigações sociais e trabalhistas

0,7

0,0%

1,0

0,0%

-30,0%

Reserva de reversão

66,1

0,5%

66,1

0,5%

0,0%

Outras obrigações

7,0

0,1%

8,3

0,1%

-15,7%

Passivo financeiro setorial, líquido

312,9

2,3%

-

0,0%

N/A

TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE

6.981,7

51,5%

5.914,8

44,6%

18,0%

Capital Social

1.257,6

9,3%

1.257,6

9,5%

0,0%

Reservas de capital

692,5

5,1%

20,4

0,2%

3294,6%

Outros resultados abrangentes/ajustes de
avaliação patrimonial

(578,8)

-4,3%

309,8

2,3%

-286,8%

Aumento de capital proposto

65,9

0,5%

-

0,0%

N/A

NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Reservas de lucros
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(em R$ milhões, exceto %)

Em 31 de
dezembro
de 2016

AV

Em 31 de
dezembro
de 2015

AV

AH

Reserva legal

249,0

1,8%

244,3

1,8%

1,9%

Reserva estatutária

1.008,6

7,4%

1.007,0

7,6%

0,2%

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.694,8

19,9%

2.839,1

21,4%

-5,1%

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

13.565,2

100,0%

13.274,8

100,00% 2,2%
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PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
Os saldos de fornecedores em 31 de dezembro de 2016 e 2015 eram de R$1.468,3 milhões e R$1.926,8 milhões,
respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de 23,8% é explicada principalmente (i) pela
energia comprada de Itaipu, refletindo a redução da cotação do dólar e o menor volume de energia comprada na
comparação entre os exercícios; (ii) pela redução de R$271,8 milhões no saldo a pagar do contrato bilateral com a
AES Tietê Energia S.A., devido ao término do contrato em 31 de dezembro de 2015; (iii) redução de R$128,6 milhões
do saldo a pagar de Encargos do Serviço do Sistema (ESS/EER), como consequência do menor despacho térmico e
menor Preço de Liquidação das Diferenças (“PLD”) em 31 de dezembro de 2016; compensados parcialmente (iv)
pelo aumento do saldo a pagar de leilões (CCEAR), em virtude do maior volume de energia comprada de fontes
hídricas em 2016 em decorrência do fim do contrato bilateral com a AES Tietê Energia S.A.
Empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante)
Os saldos do circulante e não circulante dos empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
eram de R$788,8 milhões e R$513,3 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que o
aumento de 53,7% é explicado por: (i) ingressos de novos empréstimos em R$273,9 milhões; (ii) provisão de
encargos financeiros de R$84,0 milhões (iii) variações monetárias do FINEP e FINEM no montante de R$20,6
milhões; compensados parcialmente, por (iv) pagamentos de principal no montante de R$52,0 milhões, referentes às
parcelas do FINEM, FINEP e FINAME e (v) pagamentos de encargos financeiros no montante de R$45,0 milhões.
Debêntures (circulante e não circulante)
Os saldos do circulante e não circulante das debêntures em 31 de dezembro de 2016 e 2015 eram de R$2.405,9
milhões e R$3.046,2 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de 21,0% é
explicada por: (i) pagamentos de principal no montante de R$599,9 milhões, referentes às parcelas 9ª, 11ª, 15ª e 16ª
emissões de debêntures; (ii) pagamentos de encargos financeiros no montante de R$459,0 milhões, (iii) diferimentos
de custos de transação no montante de R$25,0 milhões; parcialmente compensados por (iv) provisão de encargos
financeiros de R$428,2 milhões, (v) amortização dos custos de transação de R$15,4 milhões.
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar
Os saldos dos dividendos e juros sobre capital próprio a pagar em 31 de dezembro de 2016 e 2015 eram de R$23,1
milhões e R$42,7 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de 45,9% é
justificada pelos dividendos e juros sobre capital próprio pagos no exercício social findo em 31 de dezembro de 2016
no montante de R$41,9 milhões, pelos dividendos e juros sobre capital próprio prescritos no montante de R$0,3
milhão, compensados parcialmente pela destinação do dividendo mínimo obrigatório do exercício social findo em 31
de dezembro de 2016 no montante de R$22,5 milhões.
Encargos setoriais
Os saldos dos encargos setoriais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 eram de R$454,5 milhões e R$749,3 milhões,
respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de 39,3% é explicada principalmente (i) pelas
novas quotas da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, que tiveram reajuste negativo em 2016; e (ii) pelos
repasses devidos à Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifárias – CCRBT, que tiveram redução de
saldo no montante de R$193,4 milhões justificado pela vigência da bandeira tarifária verde na maior parte de 2016.
Provisões para processos judiciais e outros (circulante e não circulante)
Os saldos do circulante e não circulante das provisões para processos judiciais e outros em 31 de dezembro de 2016
e em 31 de dezembro de 2015 eram de R$523,2 milhões e R$486,4 milhões, respectivamente. Os diretores da
Companhia entendem que o aumento de 7,6% é explicado (i) pelas provisões no montante de R$271,7 milhões; (ii)
pelas atualizações monetárias de R$41,7 milhões; parcialmente compensadas (iii) pelos pagamentos no montante de
R$89,2 milhões e (iv) pelas reversões no montante de R$187,5 milhões.
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Passivo financeiro setorial, líquido (ativo e passivo circulante e não circulante)
A somatória do circulante e não circulante das rubricas de ativo e passivo financeiro setorial, líquido em 31 de
dezembro de 2016 e em 31 de dezembro de 2015 era um saldo líquido passivo de R$268,7 milhões e saldo líquido
ativo de R$1.340,9 milhões respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a variação de 120,0% está
basicamente vinculada aos menores custos com compra de energia e encargos da CDE no exercício social findo em
31 de dezembro de 2016 quando comparados a sua cobertura tarifária, ao passo que em 31 de dezembro de 2015, a
Companhia havia constituído ativos financeiros setoriais em decorrência da elevação dos custos na compra de
energia devido às condições hidrológicas desfavoráveis naquele ano. A variação é justificada principalmente por: (i)
diferimentos (constituições) registrados no período no montante de R$580,3 milhões, e (ii) pelos recebimentos das
bandeiras tarifárias no montante de R$497,2 milhões.
Outras obrigações
Os saldos das outras obrigações em 31 de dezembro de 2016 e 2015 eram de R$250,2 milhões e R$270,3 milhões,
respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de 7,4% é decorrente principalmente (i) da
provisão, realizada no ano de 2015, no montante de R$59,4 milhões decorrente das inconsistências na apuração dos
indicadores de continuidade DEC e FEC no período compreendido entre 2011 e 2015, sendo que após as
devoluções efetuadas pela Companhia em 31 de dezembro de 2016 o saldo passou para R$6,3 milhões;
compensada parcialmente (ii) pelo aumento de R$29,8 milhões dos repasses relativos à Contribuição para o custeio
do serviço de iluminação pública (COSIP).
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Obrigações com entidade de previdência privada
Os saldos das obrigações com entidade de previdência privada em 31 de dezembro de 2016 e 2015 eram de
R$3.777,3 milhões e R$2.605,0 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que o aumento de
45,0% é decorrente (i) dos ajustes de avaliação atuarial de 2016 no montante de R$1.235,0 milhões, principalmente
em função da redução da taxa de desconto a partir do segundo semestre de 2016 (taxa de desconto nominal em 31
de dezembro de 2016 de 10,56%); (ii) das despesas incorridas em 2016 no montante de R$353,8 milhões;
compensados parcialmente (iii) pelos pagamentos de contribuições no montante de R$416,4 milhões.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Os saldos do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2016 e 2015 eram de R$ 2.694,8 milhões e R$ 2.839,1
milhões, respectivamente, apresentando uma redução de 5,1%. Os diretores da Companhia entendem que esta
redução é justificada principalmente:
i. pelo ajuste de avaliação atuarial no montante de R$ 815,1 milhões, líquido de imposto de renda e contribuição
social;
ii. pela destinação do dividendo mínimo obrigatório no montante de R$ 22,5 milhões, compensados parcialmente
iii. pelo lucro líquido auferido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 no montante de R$20,9 milhões;
iv. pela prescrição dividendos e juros sobre capital próprio no montante de R$ 0,3 milhão;
v. pela remuneração com base em ações de R$ 1,1 milhão;
vi. pela incorporação do acervo cindido da AES Elpa S.A. e Nova Brasiliana Participações S.A. no montante de R$
670,9 milhões, oriundo do benefício fiscal gerado com a implementação da reorganização societária (para maiores de
detalhes, vide item 15.7 deste Formulário de Referência).

PÁGINA: 299 de 509

Formulário de Referência - 2018 - ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.

Versão : 18

10.2 - Resultado operacional e financeiro

(a)

Resultados das operações do emissor, em especial:
L
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PHUFDGR WRWDO QD iUHD GH FRQFHVVmR GD &RPSDQKLD WHYH TXHGD GH  HP FRPSDUDomR DR
H[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHFRPGHVHPSHQKRQHJDWLYRSULQFLSDOPHQWHGD
FODVVH LQGXVWULDO TXH UHGX]LX R FRQVXPR HP  UHIOHWLQGR D TXHGD GD 3URGXomR ,QGXVWULDO GR
(VWDGRGH6mR3DXORTXHFDLXQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURHPUHODomR
DRPHVPRSHUtRGRGHHUHGXomRGHGDFODVVHFRPHUFLDOGHYLGRjTXHGDGHGR
YROXPH GH YHQGDV GR FRPpUFLR QR (VWDGR GH 6mR 3DXOR QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH
GH]HPEURVHJXQGRGDGRVGR,%*($FODVVHUHVLGHQFLDODSHVDUGDTXHGDGDUHQGDUHDOGH
 QR DFXPXODGR GR DQR DWp QRYHPEUR GH  WHYH GHFUpVFLPR GH DSHQDV  QR DQR
UHIOH[RGDTXHGDGDUHQGDUHDOHHPSUHJRWDULIDPDLVDOWDDWpRPHLRGRDQRHGLDVGHIDWXUDPHQWR
HSULQFLSDOPHQWHGHYLGRDRHIHLWRGDVWHPSHUDWXUDVPXLWREDL[DVHDOWDVQRDQRTXHLQIOXHQFLDP
QR FRQVXPR FRP PDLRU XVR GH DTXHFHGRUHV H DU FRQGLFLRQDGR UHVSHFWLYDPHQWH 1HVVH SHUtRGR
KRXYH  GLD D PHQRV GH IDWXUDPHQWR  *:K  H GHVOLJDPHQWRV GH FOLHQWHV  *:K  H VH
HVVHVHIHLWRVIRVVHPH[FOXtGRVRPHUFDGRWRWDOFDLULD2GHVHPSHQKRGRPHUFDGRWRWDOQR
H[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHUHIOHWHDSLRUDQRFHQiULRHFRQ{PLFR
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(QWUHGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGHRPHUFDGRIDWXUDGRGRVFOLHQWHVOLYUHV
FUHVFHX  HP IXQomR SULQFLSDOPHQWH GD PLJUDomR GH FOLHQWHV SDUD R $PELHQWH GH
&RQWUDWDomR/LYUHUHJLVWUDGDQRSHUtRGR
(QWUHGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGHRPHUFDGRIDWXUDGRGRVFOLHQWHVOLYUHV
FUHVFHX  HP IXQomR GD PLJUDomR GH FOLHQWHV DR PHUFDGR OLYUH 1R SHUtRGR  XQLGDGHV
FRQVXPLGRUDVPLJUDUDPSDUDR$&/HXQLGDGHVUHWRUQDUDPSDUDR$&5HRHIHLWROtTXLGRGHVVD
PRYLPHQWDomRIRLXPDFUpVFLPRGH*:KQR$&/HFRQVHTXHQWHPHQWHDUHGXomRGRPHVPR
YROXPHQR$&5&RQWXGRXQLGDGHVIRUDPGHVOLJDGDV *:K QRSHUtRGR([FOXLQGRVHWRGRV
HVVHVHIHLWRVRPHUFDGROLYUHWHULDUHGXomRGHHPHPUHODomRDLPSDFWDGRSHOD
SLRUDGDDWLYLGDGHHFRQ{PLFD
2V GLUHWRUHV GD &RPSDQKLD HQWHQGHP TXH RV UHVXOWDGRV GDV RSHUDo}HV QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV
ILQGRVHPGHGH]HPEURGHHIRUDPVLJQLILFDWLYDPHQWHDIHWDGRVSRULQ~PHURV
IDWRUHVLQFOXVLYH
•

$OWHUDomRQRVFXVWRVGD&RPSDQKLDLQFOXtGRRSUHoRGHHQHUJLD

•

$OWHUDo}HV QDV WDULIDV GH HQHUJLD TXH D &RPSDQKLD SRGHUi FREUDU GH VHXV FOLHQWHV
GHFRUUHQWHGHUHYLVmRHUHDMXVWHVWDULIiULRVKRPRORJDGRVSHOD$1((/

•

'LVSRQLELOLGDGHGHHQHUJLDSDUDDWHQGLPHQWRVHPUHVWULo}HVDRPHUFDGR

•

9DULDo}HVGRFRQVXPRQDiUHDGHFRQFHVVmR

•

&RQGLo}HV HFRQ{PLFDV QR %UDVLO HP JHUDO H QD iUHD GH FRQFHVVmR GD &RPSDQKLD  
PXQLFtSLRV FRQFHQWUDGRV HVVHQFLDOPHQWH QD UHJLmR PHWURSROLWDQD GH 6mR 3DXOR  HP
SDUWLFXODU

•

0XGDQoDVQDUHJXODomRHOHJLVODomRGRVHWRUHOpWULFR

•

5HVXOWDGRVGDVGLVSXWDVMXGLFLDLVHRXWURVH

•

9DULDomRFDPELDOHGHWD[DGHMXURV

E
9DULDo}HV GDV UHFHLWDV DWULEXtYHLV jV PRGLILFDo}HV GH SUHoRV WD[DV GH FkPELR
LQIODomRDOWHUDo}HVGHYROXPHVHLQWURGXomRGHQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV
$UHFHLWDRSHUDFLRQDOEUXWDGD&RPSDQKLDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEUR
GH  H  IRUDP GH 5 PLOK}HV H 5 PLOK}HV UHVSHFWLYDPHQWH
DSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH  2V 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD HQWHQGHP TXH HVVD YDULDomR p
H[SOLFDGDSULQFLSDOPHQWHSHORDWLYRILQDQFHLURVHWRULDOLPSDFWDGRSHORPDLRUFXVWRFRPDTXLVLomR
GHHQHUJLD
$ UHFHLWD RSHUDFLRQDO EUXWD GD &RPSDQKLD QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH
HIRUDPGH5PLOK}HVH5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWHDSUHVHQWDQGR
XPD UHGXomR GH  HQWUH RV H[HUFtFLRV 2V 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD HQWHQGHP TXH HVVD
YDULDomR p H[SOLFDGD SULQFLSDOPHQWH SHOD UHGXomRGR $WLYR )LQDQFHLUR 6HWRULDO /tTXLGR HP IXQomR
GD UHGXomR GR HQFDUJR GD &'( H SUHoR QD FRPSUD GH HQHUJLD H GD TXHGD GR PHUFDGR WRWDO QD
iUHDGHFRQFHVVmRHP
2 VHWRU HOpWULFR VHJXH XP PRGHOR TXH GHILQH WDULIDV SDUD R FLFOR WDULIiULR GH  DQR 1R FDVR GD
&RPSDQKLD R DQR WDULIiULR YDL GH  GH MXOKR GH XP DQR DWp  GH MXOKR GR DQR VHJXLQWH 1HVWH
PRGHOR VmR FRQVLGHUDGDV HVWLPDWLYDV SDUD RV FXVWRV FRP HQFDUJRV GR VHWRU FRPSUD GH HQHUJLD
LQFOXVLYHDHQHUJLDGH,WDLSXTXHpSUHFLILFDGDHPGyODU HQWUHRXWURVTXHVmRFRQVLGHUDGRVQmR
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JHUHQFLiYHLVSHODHPSUHVD'HVGHDDGRomRGDVQRYDVSUiWLFDVFRQWiEHLVQR%UDVLODWpGH]HPEUR
GHD'HPRQVWUDomRGRV5HVXOWDGRVGR([HUFtFLR '5( GD&RPSDQKLDUHIOHWLDQDUHFHLWDD
WDULID KRPRORJDGD TXH LQFOXtD D H[SHFWDWLYD GH FXVWRV QmR JHUHQFLiYHLV H j PHGLGD TXH HUDP
DSXUDGRVRVFXVWRVUHDLVRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDHUDPDIHWDGRVSRUTXDOTXHURVFLODomRHQWUH
R YDORU UHDOL]DGR H DTXHOH FRQVLGHUDGR QD WDULID $ SDUWLU GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD
SDVVRX D UHFRQKHFHU GHWHUPLQDGRV DWLYRV H SDVVLYRV QR UHVXOWDGR HP FRQVRQkQFLD FRP L  D
2ULHQWDomR 7pFQLFD 2&3&   5HFRQKHFLPHQWR GH 'HWHUPLQDGRV $WLYRV H 3DVVLYRV QRV
5HODWyULRV&RQWiELO)LQDQFHLURVGH3URSyVLWR*HUDOGDV'LVWULEXLGRUDVGH(QHUJLD(OpWULFDHPLWLGR
GHDFRUGRFRPDV1RUPDV%UDVLOHLUDVH,QWHUQDFLRQDLVGH&RQWDELOLGDGHHFRP LL DDVVLQDWXUDGR
 7HUPR $GLWLYR DR &RQWUDWR GH &RQFHVVmR TXH JDUDQWH j &RPSDQKLD LQGHQL]DomR TXDQGR GD
H[WLQomRGDFRQFHVVmRGRVYDORUHVUHJLVWUDGRVQD&RQWDGH&RPSHQVDomRGRV9DORUHVGH,WHQV
GH ³3DUFHOD $´ ± &9$ 4XDOTXHU YDULDomR HQWUH R FXVWR SURMHWDGR H R UHDO HVSHFLILFDPHQWH GRV
LWHQV QmRJHUHQFLiYHLV VHUi WUDWDGD HP FRQWD &9$ SDUD SRVWHULRU FREUDQoD HRX GHYROXomR GH
GLIHUHQoD SDUD RV FRQVXPLGRUHV 'HVWD IRUPD VHJXQGR D PHWRGRORJLD GH FiOFXOR GRV UHDMXVWHV
WDULIiULRV DQXDLV GR VHWRU HOpWULFR SDUWH VLJQLILFDQWH GDV RVFLODo}HV HVWmR FRQWHPSODGRV QR LWHP
DLL DFLPD QR TXDO DIHWDUDP DGYHUVDPHQWH R IOX[R GH FDL[D GD &RPSDQKLD SRUpP QmR
DIHWDUmRVLPXOWDQHDPHQWHDVXDGHPRQVWUDomRGHUHVXOWDGR
F
,PSDFWR GD LQIODomR GD YDULDomR GH SUHoRV GRV SULQFLSDLV LQVXPRV H SURGXWRV GR
FkPELRHGDWD[DGHMXURVQRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDOHILQDQFHLURGRHPLVVRU
2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVFODUHFHPTXHDVLWXDomRILQDQFHLUDHRUHVXOWDGRGDVRSHUDo}HVGD
&RPSDQKLDVmRDIHWDGRVSHODLQIODomRSHODVWDULIDVSUDWLFDGDVQRVOHLO}HVGHYHQGDGHHQHUJLDH
SHOR3UHoRGH/LTXLGDomRGDV'LIHUHQoDV ³3/'´ XWLOL]DGRSDUDSUHFLILFDUDHQHUJLDQRPHUFDGRGH
FXUWRSUD]RHTXHUHIOHWHPDRIHUWDGHPDQGDHVLWXDomRKLGUROyJLFDGRSDtV
&RQIRUPH DQWHULRUPHQWHPHQFLRQDGR D VLWXDomR ILQDQFHLUD H RUHVXOWDGR GDV RSHUDo}HV WDPEpP
VmR LQIOXHQFLDGRV SHODV FDUDFWHUtVWLFDV GD IRQWH GD HQHUJLD FRPHUFLDOL]DGD SHODV RVFLODo}HV QDV
WDULIDV FREUDGDV GRV FRQVXPLGRUHV H SHORV HQFDUJRV VHWRULDLV RV GRLV ~OWLPRV KRPRORJDGRV
DQXDOPHQWH SHOD $1((/ VHQGR TXH DV YDULDo}HV VmR UHFRQKHFLGDV QDV WDULIDV FREUDGDV GRV
FRQVXPLGRUHVSRUPHLRGRPHFDQLVPRGH&9$PHQFLRQDGRDFLPD
$ PDLRULD GH VHXV FXVWRV H GHVSHVDV p GHQRPLQDGD HP 5HDLV H HVWi DWUHODGD DRV tQGLFHV GH
PHGLomR GD LQIODomR H[FHWR SHOD WDULID GH FRPSUD GH HQHUJLD GDV TXRWDV GH ,WDLSX TXH p
GHQRPLQDGD HP GyODU VHQGR TXH DV YDULDo}HV GD WD[D GH FkPELR GHVVH FRQWUDWR WDPEpP VmR
UHFRQKHFLGDVQDVWDULIDVGHGLVWULEXLomRSRUPHLRGRPHFDQLVPRGD&9$FXMRFXVWRDGLFLRQDORX
LQIHULRUDRKRPRORJDGRQDWDULIDVHUiFRPSHQVDGRQRSUy[LPRUHDMXVWHWDULIiULR
$ &RPSDQKLD HVWi H[SRVWD jV WD[DV GH MXURV FREUDGDV QRV ILQDQFLDPHQWRV H QmR SRVVXL GtYLGD
GHQRPLQDGDHPPRHGDHVWUDQJHLUD3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHFRPSRVLomRGDVWDULIDViUHDGH
FRQFHVVmRHYDQWDJHQVFRPSHWLWLYDVYLGHRLWHPEGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD3DUDPDLV
LQIRUPDo}HV VREUH DV FDUDFWHUtVWLFDV GR SURFHVVR GH GLVWULEXLomR H GR HQGLYLGDPHQWR GD
&RPSDQKLDFRQVXOWDURLWHPFGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
financeiras
D

LQWURGXomRRXDOLHQDomRGHVHJPHQWRRSHUDFLRQDO

2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDLQIRUPDPTXHQmRKRXYHQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDODLQWURGXomRRX
DOLHQDomRGHTXDOTXHUVHJPHQWRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD
E

FRQVWLWXLomRDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD

7RGDV DV LQIRUPDo}HV VREUH FRQVWLWXLomR DTXLVLomR RX DOLHQDomR GH SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD
HQYROYHQGRD&RPSDQKLDMiIRUDPGLVSRQLELOL]DGDVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
F

HYHQWRVRXRSHUDo}HVQmRXVXDLV

5HRUJDQL]DomRVRFLHWiULD
(P  GH QRYHPEUR GH  D $(6 +ROGLQJV %UDVLO /WGD H D %1'(6 3DUWLFLSDo}HV 6$ ±
%1'(63$5FHOHEUDUDPXPDFRUGRGHUHRUJDQL]DomRRTXDOSUHYLDRVWHUPRVHFRQGLo}HVGHXPD
SURSRVWD GH UHRUJDQL]DomR VRFLHWiULD HQYROYHQGR D &RPSDQKLD D $(6 (OSD 6$ H D %UDVLOLDQD
3DUWLFLSDo}HV 6$ 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH D UHRUJDQL]DomR VRFLHWiULD YHU LWHP  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do
auditor
D

PXGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV

2VYDORUHVH[SUHVVRVQHVVHLWHPHVWmRGHPRQVWUDGRVHPUHDLVPLO
(;(5&Ë&,262&,$/),1'2(0'('(=(0%52'(
2VGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVFODUHFHPTXHSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGH
QmRKRXYHPXGDQoDVLJQLILFDWLYDQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV
(;(5&Ë&,262&,$/),1'2(0'('(=(0%52'(
2VGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVFODUHFHPTXHSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGH
 QmR KRXYH PXGDQoD VLJQLILFDWLYD QDV SUiWLFDV FRQWiEHLV SRUpP KRXYH UHFODVVLILFDomR GRV
VDOGRV FRPSDUDWLYRV UHODWLYRV DR H[HUFtFLR ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  H PXGDQoD GH
HVWLPDWLYDFRQWiELOUHIHUHQWHjVSURYLV}HVSDUDSURFHVVRVWUDEDOKLVWDVGHVFULWRVDVHJXLU
L  5HFODVVLILFDomR GRV VDOGRV FRPSDUDWLYRV UHIHUHQWHV DR H[HUFtFLR ILQGR HP  GH
GH]HPEURGH
&RP R LQWXLWR GH DOLQKDU R FULWpULR GH DSUHVHQWDomR FRP DV PHOKRUHV SUiWLFDV GDV HPSUHVDV GR
VHWRUHOpWULFRD&RPSDQKLDUHFODVVLILFRXRVVDOGRVSDWULPRQLDLV
•

GDUXEULFD³'HYHGRUHVGLYHUVRV´SDUD³2XWURVFUpGLWRV´

•

GDUXEULFD³2EULJDo}HVHVWLPDGDV´SDUD³2EULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV´

•

GDV UXEULFDV ³(QFDUJRV WDULIiULRV H GR FRQVXPLGRU D UHFROKHU´ H ³3HVTXLVD H
GHVHQYROYLPHQWRHHILFLrQFLDHQHUJpWLFD´SDUDDUXEULFD³(QFDUJRVVHWRULDLV´

•

GD WD[D GH ILVFDOL]DomR FRQVLGHUDGD QD UXEULFD GH ³2XWUDV REULJDo}HV´ SDUD D UXEULFD
³(QFDUJRVVHWRULDLV´

'HVVH PRGR R EDODQoR SDWULPRQLDO H R IOX[R GH FDL[D UHODWLYRV DRV H[HUFtFLRV ILQGRV HP  GH
GH]HPEUR GH  HVWmR UHDSUHVHQWDGRV QR PHVPR IRUPDWR GDV GHPRQVWUDo}HV UHIHUHQWHV D
FRPRLQWXLWRGHSURSLFLDUPHOKRUFRPSDUDELOLGDGHGDVLQIRUPDo}HV
LL 0XGDQoDGHHVWLPDWLYD3URYLVmRSDUDSURFHVVRVWUDEDOKLVWDV
1RH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDUHYLVRXRV
FULWpULRV GH PHQVXUDomR H UHJLVWUR GRV SURFHVVRV WUDEDOKLVWDV H GHFLGLX SRU VXD DOWHUDomR
EXVFDQGRUHIOHWLUDUHDOSRVLomRGDVREULJDo}HVGHFRUUHQWHVGHVWHVSURFHVVRVHDMXVWDURVVDOGRV
FRQWiEHLV j PHOKRU HVWLPDWLYD GD DGPLQLVWUDomR &RP D PXGDQoD GH HVWLPDWLYD RV YDORUHV
UHJLVWUDGRVFRPRSURYLVmRSDUDSURFHVVRVMXGLFLDLVWHQGHPDUHIOHWLUDH[SHFWDWLYDGHGHVHPEROVR
IXWXUR GH FDL[D 9DOH UHVVDOWDU TXH DV PpGLDV XWLOL]DGDV SDUD SURYLVLRQDPHQWR VHUmR UHYLVWDV
DQXDOPHQWH 0DLRUHV GHWDOKHV GD PXGDQoD GH HVWLPDWLYD HVWmR GHVFULWRV QD QRWD H[SOLFDWLYD Q
 G GDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVGHGHGH]HPEURGH
(;(5&Ë&,262&,$/),1'2(0'('(=(0%52'(
2VGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVFODUHFHPTXHSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGH
KRXYHPXGDQoDQDSUiWLFDFRQWiELOUHODWLYDj
L

FODVVLILFDomRGRVLQGLFDGRUHVGHFRQWLQXLGDGH ',&),&'0,&',&5, FRPR³2XWURV
FXVWRVRSHUDFLRQDLV´DQWHULRUPHQWHDSUHVHQWDGRVFRPR³'HVSHVDVILQDQFHLUDV´Hj
FODVVLILFDomR GD 7D[D GH )LVFDOL]DomR GRV 6HUYLoRV GH (QHUJLD (OpWULFD 7)6(( 
FRPR ³'HGXo}HV GD UHFHLWD RSHUDFLRQDO EUXWD´ DQWHULRUPHQWH DSUHVHQWDGD FRPR
³&XVWRV RSHUDFLRQDLV´ $PEDV DV FODVVLILFDo}HV WLYHUDP FRPR REMHWLYR R
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do
auditor
DOLQKDPHQWRDRQRYR0DQXDOGH&RQWDELOLGDGHGR6HWRU(OpWULFR±³0&6(´HPLWLGR
SHOD$1((/FRPHQWUDGDHPYLJRUDSDUWLUGHGHMDQHLURGH
LL

FODVVLILFDomRGDDWXDOL]DomRGRDWLYRILQDQFHLURLQGHQL]iYHOGDFRQFHVVmRQRJUXSR
GH UHFHLWDV RSHUDFLRQDLV MXQWDPHQWH FRP DV GHPDLV UHFHLWDV UHODFLRQDGDV j
DWLYLGDGH ILP GD &RPSDQKLD SRU UHIOHWLU PDLV DSURSULDGDPHQWH R PRGHOR GH VHX
QHJyFLR GH GLVWULEXLomR GH HQHUJLD HOpWULFD H SURSLFLDU D PHOKRU DSUHVHQWDomR
TXDQWR D VXD SRVLomR SDWULPRQLDO H VHX GHVHPSHQKR (VWD UHFHLWD HVWDYD
DQWHULRUPHQWHDSUHVHQWDGDQRJUXSRGRUHVXOWDGRILQDQFHLUR

$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD UHFODVVLILFRX RV VDOGRV UHODWLYRV D  GH GH]HPEUR GH  QDV
GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV GR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  SDUD ILQV GH
FRPSDUDELOLGDGH
12926352181&,$0(172648((67$529,*(17(6$3Ï6'('(=(0%52'(
2VSURQXQFLDPHQWRVDVHJXLUHQWUDUmRHPYLJRUSDUDSHUtRGRVDSyVDGDWDGHVWDVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVVHQGRTXHD&RPSDQKLDQmRRVDGRWRXGHIRUPDDQWHFLSDGD
9LJrQFLDDSDUWLUGHGHMDQHLURGH
5HYLVmR GH 3URQXQFLDPHQWRV 7pFQLFRV Q  ± $SURYDGR HP  GH GH]HPEUR GH  H
GLYXOJDGRHPGHGH]HPEURGHDVDOWHUDo}HVVmRHPGHFRUUrQFLDGDHGLomRGR&3&
GR &3&  GD SHUPLVVmR SDUD DV VHJXUDGRUDV QmR DSOLFDUHP R &3&  DWp  DOWHUDo}HV
DQXDLVGR&LFORHGRV&3&VHFRQIRUPHDQDOLVDGRVDVHJXLU
&3&,$67UDQVIHUrQFLDVGH3URSULHGDGHSDUD,QYHVWLPHQWRDVDOWHUDo}HVHVFODUHFHPHP
TXHPRPHQWRXPDHQWLGDGHGHYHWUDQVIHULUSURSULHGDGHVLQFOXLQGRFRQVWUXo}HVHPDQGDPHQWRRX
LQFRUSRUDo}HVSDUDSURSULHGDGHVGHLQYHVWLPHQWRHTXDQGRGHYHUHWLUiODV$VDOWHUDo}HVLQGLFDP
TXH XPD PXGDQoD QD XWLOL]DomR RFRUUH TXDQGR D SURSULHGDGH VH HQTXDGUD RX GHL[D GH VH
HQTXDGUDU QD GHILQLomR GH SURSULHGDGH SDUD LQYHVWLPHQWR H Ki HYLGrQFLDV GD PXGDQoD HP VXD
XWLOL]DomR 8PD PHUD PXGDQoD QDV LQWHQo}HV GD $GPLQLVWUDomR SDUD R XVR GH XPD SURSULHGDGH
QmR HYLGHQFLD XPD PXGDQoD QD XWLOL]DomR $ UHYLVmR GR &3&  QmR WURX[H LPSDFWRV QDV
GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV GD &RPSDQKLD XPD YH] TXH D SUiWLFD DGRWDGD HVWi HP OLQKD FRP DV
DOWHUDo}HVUHTXHULGDV
&3& 5 ±&ODVVLILFDomRHPHQVXUDomRGHWUDQVDo}HVFRPSDJDPHQWRVEDVHDGRVHPDo}HV
TXH DERUGDP WUrV iUHDV SULQFLSDLV RV HIHLWRV GDV FRQGLo}HV GH DTXLVLomR GH GLUHLWRV VREUH D
PHQVXUDomR GH XPD WUDQVDomR GH SDJDPHQWR EDVHDGD HP Do}HV OLTXLGDGD HP GLQKHLUR D
FODVVLILFDomR GH XPD WUDQVDomR GH SDJDPHQWR EDVHDGD HP Do}HV FRP FDUDFWHUtVWLFDV GH
OLTXLGDomR SHOR YDORU OtTXLGR SDUD REULJDo}HV UHODFLRQDGDV D LPSRVWRV UHWLGRV QD IRQWH H R
WUDWDPHQWR FRQWiELO TXDQGR XPD PRGLILFDomR QRV WHUPRV H FRQGLo}HV GH XPD WUDQVDomR GH
SDJDPHQWREDVHDGDHPDo}HVDOWHUDVXDFODVVLILFDomRGHOLTXLGDomRHPGLQKHLURSDUDOLTXLGDomR
FRPDo}HV
1D DGRomR LQLFLDO DV HQWLGDGHV VmR REULJDGDV D DGRWDU DV DOWHUDo}HV VHP DWXDOL]DU SHUtRGRV
DQWHULRUHVPDVDDGRomRUHWURVSHFWLYDpSHUPLWLGDVHDSOLFDGDSDUDDVWUrVDOWHUDo}HVHRVRXWURV
FULWpULRVIRUHPDWHQGLGRV$&RPSDQKLDDYDOLRXRVSRWHQFLDLVHIHLWRVHFRQFOXLXTXHDDSOLFDomRGR
&3&  VREUH R SODQR GH SDJDPHQWR EDVHDGR HP Do}HV YLJHQWH DWp D PLJUDomR SDUD R 1RYR
0HUFDGR QmR WHP LPSDFWR HP VXDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV &RQWXGR FRP D PLJUDomR GD
&RPSDQKLD SDUD R 1RYR 0HUFDGR H FRQVLGHUDQGR TXH XP QRYR SURJUDPD GH UHPXQHUDomR GH
ORQJRSUD]RHVWiVREDSURYDomRDDSOLFDELOLGDGHGRVUHTXLVLWRVGR&3&VHUmRUHDYDOLDGRVGH
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DFRUGR FRP R SURJUDPD DSURYDGR $ &RPSDQKLD QmR HVSHUD LPSDFWRV VLJQLILFDWLYRV HP VXDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
&3&±5HFHLWDGH&RQWUDWRVFRP&OLHQWHVHVWDEHOHFHXPQRYRPRGHORSDUDUHFRQKHFLPHQWRV
GHUHFHLWDVFRPSRVWRSRUFLQFRSDVVRVTXHVHUiDSOLFDGRjVUHFHLWDVRULJLQDGDVGHFRQWUDWRVFRP
FOLHQWHV6HJXQGRR&3&DVUHFHLWDVVmRUHFRQKHFLGDVHPYDORUTXHUHIOHWHDFRQWUDSUHVWDomR
jTXDOXPDHQWLGDGHHVSHUDWHUGLUHLWRHPWURFDGDWUDQVIHUrQFLDGHEHQVHVHUYLoRVDXPFOLHQWH
(VWHQRYRSURQXQFLDPHQWRVXEVWLWXLUiWRGDVDVDWXDLVH[LJrQFLDVSDUDUHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDV
VHJXQGRRV&3&V$GLFLRQDOPHQWHR&3&HVWDEHOHFHH[LJrQFLDVGHDSUHVHQWDomRHGLYXOJDomR
PDLVGHWDOKDGDVGRTXHDVQRUPDVDWXDOPHQWHHPYLJRU
2 SURQXQFLDPHQWR UHTXHU DSOLFDomR UHWURVSHFWLYD H SHUPLWH XP GRV VHJXLQWHV PpWRGRV L 
UHWURVSHFWLYR D FDGD SHUtRGR DQWHULRU DSUHVHQWDGR RX LL  UHWURVSHFWLYR FRP HIHLWR FXPXODWLYR GD
DSOLFDomRLQLFLDOGHVWHSURQXQFLDPHQWRQDGDWDGDDSOLFDomRLQLFLDO$&RPSDQKLDRSWRXSRUDGRWDU
RSURQXQFLDPHQWRXVDQGRRPpWRGRUHWURVSHFWLYRDFDGDSHUtRGRDQWHULRUDSUHVHQWDGRSRLVSDUD
ILQVGHGLYXOJDomRQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVDDSOLFDomRGDQRUPDWHPDGDWDLQLFLDOHPGH
MDQHLURGHFXMRVLPSDFWRVVHUmRFRQWDELOL]DGRVDSDUWLUGHGHMDQHLURGH
$ &RPSDQKLD DYDOLRX RV FLQFR SDVVRV SDUD UHFRQKHFLPHQWR H PHQVXUDomR GD UHFHLWD FRQIRUPH
UHTXHULGRSHOR&3&
,GHQWLILFDURVWLSRVGHFRQWUDWRVILUPDGRVFRPVHXVFOLHQWHV
,GHQWLILFDUDVREULJDo}HVSUHVHQWHVHPFDGDWLSRGHFRQWUDWR
'HWHUPLQDURSUHoRGHFDGDWLSRGHWUDQVDomR
$ORFDomRGRSUHoRjVREULJDo}HVFRQWLGDVQRVFRQWUDWRVH
5HFRQKHFHU D UHFHLWD TXDQGR RX j PHGLGD HP TXH  D HQWLGDGH VDWLVID] FDGD REULJDomR GR
FRQWUDWR
$ H[SHFWDWLYD GD &RPSDQKLD p GH TXH QmR KDYHUi LPSDFWR PDWHULDO QD DGRomR GHVWH
SURQXQFLDPHQWR H[FHWR SHOD UHFODVVLILFDomR GDV SHQDOLGDGHV GH LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR GH
GHVSHVD RSHUDFLRQDO SDUD XPD FRQWD UHGXWRUD GD UHFHLWD SHOD GLVSRQLELOLGDGH GD UHGH HOpWULFD $
VHJXLUVHUmRGHWDOKDGDVDVDQiOLVHVGDVOLQKDVGHUHFHLWDGHFRQWUDWRVFRPFOLHQWHV
5HFHLWDGHIRUQHFLPHQWRGHHQHUJLD
$ &RPSDQKLD UHFRQKHFH D UHFHLWD FRP IRUQHFLPHQWR GH HQHUJLD HOpWULFD SHOR YDORU MXVWR GD
FRQWUDSUHVWDomRDWUDYpVGDHQWUHJDGHHQHUJLDHOpWULFDRFRUULGDHPXPGHWHUPLQDGRSHUtRGRHDV
IDWXUDV HPLWLGDV GH DFRUGR FRP D WDULID YLJHQWH D TXDO p GHILQLGD SHOD $1((/ $GLFLRQDOPHQWH
UHFRQKHFHDUHFHLWDQmRIDWXUDGDTXHpFDOFXODGDLQGLYLGXDOPHQWHSDUDFDGDXQLGDGHFRQVXPLGRUD
SHORVLVWHPDGHIDWXUDPHQWR
'H DFRUGR FRP R &3&  D &RPSDQKLD GHYH UHFRQKHFHU D UHFHLWD SURYHQLHQWH GH XP FRQWUDWR
FRP FOLHQWH TXDQGR D H[SHFWDWLYD GH UHFHELPHQWR IRU SURYiYHO OHYDQGR HP FRQVLGHUDomR D
LQWHQomRGHSDJDPHQWRGRFOLHQWH&DVRDH[SHFWDWLYDVHMDGHQmRUHFHELPHQWRD&RPSDQKLDGHYH
DYDOLDU VH D UHVSHFWLYD UHFHLWD VHUi DSUHVHQWDGD OtTXLGD DWUDYpV GH XPD FRQWD UHGXWRUD GH
IRUQHFLPHQWR GH HQHUJLD &RP EDVH QRV GDGRV GLVSRQtYHLV HP  GH GH]HPEUR GH  D
&RPSDQKLDDYDOLRXRVFOLHQWHVFRPORQJRKLVWyULFRGHLQDGLPSOrQFLDTXHSRUGLYHUVRVPRWLYRVQmR
WLYHUDPVHXIRUQHFLPHQWRGHHQHUJLDVXVSHQVR$&RPSDQKLDDYDOLRXRVSRWHQFLDLVHIHLWRVGR&3&
 H FRQFOXLX TXH R LPSDFWR QmR p PDWHULDO GHVVD IRUPD SHODV SROtWLFDV GD &RPSDQKLD WDLV
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UHFHEtYHLV FRQWLQXDUmR D VHU REMHWR GH FRQVWLWXLomR GH SHUGD HVSHUDGD (VWH DVVXQWR VHUi
PRQLWRUDGRPHQVDOPHQWHSHOD&RPSDQKLD
5HFHLWD SHOD GLVSRQLELOLGDGH GD UHGH HOpWULFD  7DULID GH 8VR GR 6LVWHPD GH 'LVWULEXLomR
786' 
$ &RPSDQKLD UHFRQKHFH D UHFHLWD SHOD GLVSRQLELOL]DomR GD LQIUDHVWUXWXUD GD UHGH HOpWULFD GH
GLVWULEXLomRDVHXVFOLHQWHV OLYUHHFDWLYR HRYDORUMXVWRGDFRQWUDSUHVWDomRpFDOFXODGDFRQIRUPH
WDULID GH XVR GR VLVWHPD D TXDO p GHILQLGD SHOD $1((/ (VVD UHFHLWD p FRQVWLWXtGD SHOD
FRPSHQVDomRGRVFXVWRVUHODWLYRVDRXVRGRVLVWHPDGHGLVWULEXLomRTXHHVWmRLQVHULGRVQD786'
KRPRORJDGDSHOD$1((/
2SURQXQFLDPHQWRGHILQHDLQGDTXHRYDORUGDFRQWUDSUHVWDomRSRGHYDULDUHPUD]mRGHGHVFRQWRV
DEDWLPHQWRV UHVWLWXLo}HV FUpGLWRV FRQFHVV}HV GH SUHoRV LQFHQWLYRV E{QXV GH GHVHPSHQKR
SHQDOLGDGHV RX RXWURV LWHQV VLPLODUHV FXMD UHFHLWD GHYH VHU UHFRQKHFLGD GH IRUPD OtTXLGD GHVVD
FRQWUDSUHVWDomR YDULiYHO 2V LQGLFDGRUHV GH FRQWLQXLGDGH LQGLYLGXDLV ',& ),& '0,& H ',&5,
UHIOHWHP D TXDOLGDGH GR IRUQHFLPHQWR GH HQHUJLD HOpWULFD SUHVWDGD DRV FOLHQWHV 4XDQGR HVVHV
LQGLFDGRUHV XOWUDSDVVDP DV PHWDV HVWDEHOHFLGDV SHOD $1((/ RV FRQVXPLGRUHV UHFHEHP XPD
FRPSHQVDomR ILQDQFHLUD QD IDWXUD GH HQHUJLD $WXDOPHQWH HVVHV UHVVDUFLPHQWRV VmR
FRQWDELOL]DGRV FRPR GHVSHVD RSHUDFLRQDO H GH DFRUGR FRP R QRYR SURQXQFLDPHQWR SDVVDUmR D
VHU FRQWDELOL]DGRV FRPR UHGXWRU GD UHFHLWD SHOD GLVSRQLELOLGDGH GD UHGH HOpWULFD $ &RPSDQKLD
DYDOLRXTXHRPRQWDQWHDVHUUHFODVVLILFDGRpGH5QRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEUR
GH 5QRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH 
9HQGDGH(QHUJLDQD&kPDUDGH&RPHUFLDOL]DomRGH(QHUJLD&&((
$&RPSDQKLDUHFRQKHFHDUHFHLWDSHORYDORUMXVWRGDFRQWUDSUHVWDomRGHDFRUGRFRPRPRQWDQWH
GHHQHUJLDQmRGLVWULEXtGDQRPrVHFRPHUFLDOL]DGDQRkPELWRGD&&((QRVWHUPRVGD&RQYHQomR
GH&RPHUFLDOL]DomRGH(QHUJLD(OpWULFD$HQHUJLDFRQWUDWDGDHQmRGLVWULEXtGDSHOD&RPSDQKLDp
YHQGLGDSHOR3UHoRGH/LTXLGDomRGDV'LIHUHQoDV 3/' 
$&RPSDQKLDDYDOLRXRVSRWHQFLDLVHIHLWRVGDDSOLFDomRGR&3&QDUHFHLWDGHYHQGDGHHQHUJLD
QD&&((HDFRQFOXVmRpGHTXHQmRKiLPSDFWRHPVXDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVH[FHWRSHODV
H[LJrQFLDVGHDSUHVHQWDomRHGLYXOJDomRTXHVHUmRPDLVGHWDOKDGDVDSDUWLUGH
5HFHLWDGHFRQVWUXomRGDLQIUDHVWUXWXUDGDFRQFHVVmR
$VUHFHLWDVGHFRQVWUXomRGDLQIUDHVWUXWXUDGDFRQFHVVmRVmRUHDOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDTXDQGR
VmR FRQILDYHOPHQWH PHQVXUDGDV 3RUWDQWR DV UHFHLWDV H DV GHVSHVDV FRUUHVSRQGHQWHV D HVVHV
VHUYLoRVGHFRQVWUXomRVmRUHFRQKHFLGDVQDPHGLGDHPTXHVmRLQFRUULGRVDWpDGDWDGREDODQoR
$SHUGDHVSHUDGDQRVFRQWUDWRVGHFRQVWUXomRpUHFRQKHFLGDLPHGLDWDPHQWHFRPRGHVSHVD
2V LQYHVWLPHQWRV SRU SDUWH GD &RPSDQKLD PHOKRUDP R DWLYR GH FRQFHVVmR TXH SRVVXL GLUHLWR
H[HFXWiYHODRSDJDPHQWRSHORGHVHPSHQKRFRQFOXtGRDWpDGDWDSUHVHQWH$&RPSDQKLDSRVVXLR
GLUHLWRLQFRQGLFLRQDOGHUHFHEHUGLQKHLURRXRXWURDWLYRILQDQFHLURGR3RGHU&RQFHGHQWHDWtWXORGH
LQGHQL]DomRSHODUHYHUVmRGDLQIUDHVWUXWXUDGRVHUYLoRS~EOLFR
$ &RPSDQKLD DYDOLRX RV SRWHQFLDLV HIHLWRV GD DSOLFDomR GR &3&  QD UHFHLWD GH FRQVWUXomR GD
LQIUDHVWUXWXUD GD FRQFHVVmR H D FRQFOXVmR p GH TXH QmR Ki LPSDFWR HP VXDV GHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLV H[FHWR SHODV H[LJrQFLDV GH DSUHVHQWDomR H GLYXOJDomR TXH VHUmR PDLV GHWDOKDGDV D
SDUWLUGH
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2XWUDVUHFHLWDV
$ &RPSDQKLD SRVVXL RXWUDV IRQWHV GH UHFHLWD GH DWLYLGDGHV UHODFLRQDGDV FRP D FRQFHVVmR GH
VHUYLoRS~EOLFRSRGHQGRVHULQHUHQWHVDRVHUYLoRGHGLVWULEXLomRWDOFRPRVHUYLoRVFREUiYHLVRX
DFHVVyULDVSUySULDVHFRPSOHPHQWDUHVWDLVFRPRFRPSDUWLOKDPHQWRGHLQIUDHVWUXWXUDHHODERUDomR
GHSURMHWRUHVSHFWLYDPHQWH
2UHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDVpUHJLVWUDGRFRQIRUPHRFXPSULPHQWRGDREULJDomRGHGHVHPSHQKR
FRPRFOLHQWHHFRQWUDWRHQWUHDVSDUWHV
$ &RPSDQKLD DYDOLRX RV SRWHQFLDLV HIHLWRV GD DSOLFDomR GR &3&  QDV RXWUDV UHFHLWDV H D
FRQFOXVmRpGHTXHQmRKiLPSDFWRHPVXDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVH[FHWRSHODVH[LJrQFLDVGH
DSUHVHQWDomRHGLYXOJDomRTXHVHUmRPDLVGHWDOKDGDVDSDUWLUGH
&3&  ± ,QVWUXPHQWRV )LQDQFHLURV TXH VXEVWLWXL R &3& ± ,QVWUXPHQWRV )LQDQFHLURV
5HFRQKHFLPHQWR H 0HQVXUDomR H WRGDV DV YHUV}HV DQWHULRUHV GR &3&  2 SURQXQFLDPHQWR
LQWURGX] QRYDV H[LJrQFLDV SDUD D FODVVLILFDomR H PHQVXUDomR SHUGD SRU UHGXomR DR YDORU
UHFXSHUiYHOHFRQWDELOLGDGHGHKHGJH
$&RPSDQKLDDYDOLRXRVSRWHQFLDLVLPSDFWRVWRPDQGRSRUEDVHDVLQIRUPDo}HVGLVSRQtYHLVDWp
GH GH]HPEUR GH  H HVWLPD TXH DV DOWHUDo}HV GH FODVVLILFDomR H PHQVXUDomR QmR JHUDP
LPSDFWR QR EDODQoR SDWULPRQLDO H QD GHPRQVWUDomR GDV PXWDo}HV GR SDWULP{QLR OtTXLGR $
DSOLFDomRGRVUHTXLVLWRVGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVRFDVLRQDUi
XP DXPHQWR QD SHUGD HVSHUDGD HP  GH GH]HPEUR GH  H  7DLV LPSDFWRV VHUmR
UHJLVWUDGRV QR SDWULP{QLR OtTXLGR QD DGRomR LQLFLDO QR HQWDQWR SDUD ILQV GH FRPSDUDELOLGDGH QDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGHRVPHVPRVVHUmRDSUHVHQWDGRVQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
$&RPSDQKLDDGRWDUiR&3&UHWURVSHFWLYDPHQWHDSDUWLUGHGHMDQHLURGHGLYXOJDQGR
RV LPSDFWRV HVWLPDGRV HP  GH GH]HPEUR GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH H LQIRUPDo}HV
FRPSDUDWLYDVDSDUWLUGHGHPDUoRGHFRQIRUPHGHWDOKDGRDVHJXLU
&ODVVLILFDomRHPHQVXUDomR
'H DFRUGR FRP R &3&  D FODVVLILFDomR H PHQVXUDomR GHYH UHIOHWLU R PRGHOR GH QHJyFLRV GD
&RPSDQKLD H DYDOLDU DV FDUDFWHUtVWLFDV GH IOX[R GH FDL[D GRV LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV 2 QRYR
SURQXQFLDPHQWR LQVWLWXL WUrV FDWHJRULDV GH FODVVLILFDomR SDUD DWLYRV ILQDQFHLURV PHQVXUDGRV DR
FXVWR DPRUWL]DGR DR YDORU MXVWR SRU PHLR GH RXWURV UHVXOWDGRV DEUDQJHQWHV H DR YDORU MXVWR SRU
PHLRGRUHVXOWDGRHOLPLQDQGRDVFDWHJRULDVH[LVWHQWHVGR&3&GHPDQWLGRVDWpRYHQFLPHQWR
HPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLVHGLVSRQtYHLVSDUDYHQGD
$&RPSDQKLDWHPDH[SHFWDWLYDGHFRQWLQXDUDYDOLDQGRSHORYDORUMXVWRWRGRVRVDWLYRVILQDQFHLURV
DWXDOPHQWH PHQVXUDGRV DR YDORU MXVWR HQWUHWDQWR LQYHVWLPHQWRV GH FXUWR SUD]R IXQGR GH
LQYHVWLPHQWR  H R DWLYR ILQDQFHLUR GD FRQFHVVmR VHUmR UHFODVVLILFDGRV GH GLVSRQtYHO SDUD YHQGD
SDUDYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR$WXDOPHQWHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLVDOGRVUHJLVWUDGRVHP
RXWURV UHVXOWDGRV DEUDQJHQWHV SRLV R YDORU FRQWiELO GRV LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV p XPD
DSUR[LPDomRUD]RiYHOGRUHVSHFWLYRYDORUMXVWR
3DUDRVDWLYRVILQDQFHLURVFODVVLILFDGRVGHDFRUGRFRPR&3&FRPRHPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV
FXMR REMHWLYR GR PRGHOR GH QHJyFLRV GH DFRUGR FRP R &3&  p FDSWDU RV IOX[RV GH FDL[D
FRQWUDWXDLV UHSUHVHQWDQGR VRPHQWH SDJDPHQWRV GH SULQFLSDO H MXURV D &RPSDQKLD FRQFOXLX TXH
WDLV LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV DWHQGHP DRV FULWpULRV GH PHQVXUDomR H FODVVLILFDomR GH FXVWR
DPRUWL]DGR 3RUWDQWR QmR VH ID] QHFHVViULD D PXGDQoD GR PpWRGR GH PHQVXUDomR GHVVHV
LQVWUXPHQWRV
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$ &RPSDQKLD DYDOLRX D FODVVLILFDomR GRV SDVVLYRV ILQDQFHLURV H FRQFOXLX TXH QmR Ki LPSDFWR
VLJQLILFDWLYRQDFODVVLILFDomRHPHQVXUDomRSRLVRQRYRSURQXQFLDPHQWRDIHWDVXEVWDQFLDOPHQWHRV
SDVVLYRVILQDQFHLURVFODVVLILFDGRVFRPRDRYDORUMXVWRSRUPHLRGHUHVXOWDGR(PGHGH]HPEUR
GHHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLQHQKXPSDVVLYRILQDQFHLURPHQVXUDGRDYDORUMXVWR
$ VHJXLU HVWmR GHPRQVWUDGDV DV UHFODVVLILFDo}HV GH FDWHJRULDV FRPSDUDWLYDV GRV DWLYRV
ILQDQFHLURVVHPLPSDFWRQRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDQDDGRomRLQLFLDO
YDORUHVH[SUHVVRVHPUHDLVPLO


5HGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
2 &3&  SURS}H XP PRGHOR SURVSHFWLYR GH SHUGDV HVSHUDGDV TXH VXEVWLWXL R PRGHOR DWXDO GH
SHUGDVLQFRUULGDVGR&3&2SURQXQFLDPHQWRUHTXHUTXHD&RPSDQKLDUHJLVWUHFRQWDELOPHQWHD
H[SHFWDWLYDGHSHUGDHPFUpGLWRVHPRGLILFDo}HVQHVVDVH[SHFWDWLYDVDFDGDGDWDGHUHSRUWHSDUD
UHIOHWLU DV PXGDQoDV QR ULVFR GH FUpGLWR GHVGH R UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO GR DWLYR ILQDQFHLUR 2
SURQXQFLDPHQWR GHWHUPLQD DLQGD TXH VHMDP HVWLPDGDV DV SHUGDV HVSHUDGDV HP WRGRV RV VHXV
LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV FODVVLILFDGRV FRPR FXVWR DPRUWL]DGR RX YDORU MXVWR SRU PHLR GH RXWURV
UHVXOWDGRV DEUDQJHQWHV FRP H[FHomR GH LQYHVWLPHQWRV HP LQVWUXPHQWRV SDWULPRQLDLV WDLV FRPR
Do}HV FRPEDVHQDSUREDELOLGDGHGHLQDGLPSOrQFLDGRVSUy[LPRVPHVHVRXSRUWRGDDYLGDGR
FRQWUDWR SURSRQGR WDPEpP D DSOLFDomR GR H[SHGLHQWH SUiWLFR FRP XPD DERUGDJHP VLPSOLILFDGD
FXMDSHUGDHVSHUDGDVHUiUHDOL]DGDFRPXPDPDWUL]SRULGDGHGHYHQFLPHQWRGDVFRQWDVDUHFHEHU
$ &RPSDQKLD DSOLFDUi D DERUGDJHP VLPSOLILFDGD SDUD R FiOFXOR GH SHUGD HVSHUDGD VREUH R VHX
UHFHEtYHOHHVWLPDTXHKDYHUiXPDXPHQWROtTXLGRGH5PLOHPGHGH]HPEURGH
FRQVWLWXtGR SRU XPD SHUGD HVSHUDGD QR YDORU GH 5  PLO UHGX]LGD SRU WULEXWRV H
FRQWULEXLo}HVGLIHULGRVGH5PLO 2LPSDFWROtTXLGRSDUDGHGH]HPEURGHpGH5
PLO FRQVWLWXtGRSRUXPDSHUGDHVSHUDGDQRYDORUGH5PLOUHGX]LGDSRUWULEXWRVH
FRQWULEXLo}HVVRFLDLVGLIHULGRVGH5PLO 
2VLPSDFWRVGHPRQVWUDGRVDVHJXLUIRUDPFDOFXODGRVFRPEDVHQRVGDGRVGLVSRQtYHLVHPGH
GH]HPEURGHHHUHIOHWHPDPHOKRUHVWLPDWLYDGD&RPSDQKLDFRPUHODomRDH[SHFWDWLYD
GHSHUGDVHVSHUDGDVGRVVHXVDWLYRVILQDQFHLURVTXDQGRGDDGRomRGHVVHQRYRSURQXQFLDPHQWR
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2VYDORUHVDSUHVHQWDGRVQDWDEHODDEDL[RHVWmRH[SUHVVRVHPUHDLVPLO
2017

2016

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa (a)

-

Investimentos de curto prazo (CDBs e operações compromissadas) (a)

-

-

Consumidores, revendedores e outros (b)

(68.723)

(70.415)

Contas a Receber - acordos (c)

(17.026)

33.352

Ativo financeiro setorial (a)

-

Cauções e depósitos vinculados (a)

-

Subtotal
Tributos e contribuições sociais diferidos
Total

(85.749)

(37.063)

29.155

12.601

(56.594)

(24.462)

2017

2016

Impacto líquido sobre o patrimônio líquido, incluindo
Lucros (prejuízos) acumulados



Total

(56.594)

(24.462)

(56.594)

(24.462)



D 2VVDOGRVUHODFLRQDGRVD L &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D LL &DXo}HVHGHSyVLWRVYLQFXODGRV
HVWmR GHSRVLWDGRV HP LQVWLWXLo}HV TXH D &RPSDQKLD DYDOLD GH EDL[R ULVFR 2V LQYHVWLPHQWRV HP
FDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DVmRUHDOL]DGRVFRPEDVHHPVXDSROtWLFDGHGLYHUVLILFDomRGRULVFR
GHFUpGLWRFHQWUDOL]DomRGHVXDVWUDQVDo}HVHPLQVWLWXLo}HVGHSULPHLUDOLQKDHHVWDEHOHFLPHQWRGH
OLPLWHVGHFRQFHQWUDomRHFULWpULRVGHUDWLQJVGDVSULQFLSDLVDJrQFLDVGHULVFR1mRKiKLVWyULFRGH
SHUGDGHDWLYRVILQDQFHLURVQDVLQVWLWXLo}HVSDUDRVTXDLVD&RPSDQKLDSRVVXLFDL[DHHTXLYDOHQWHV
GH FDL[D H FDXo}HV H GHSyVLWRV YLQFXODGRV 'HVWH PRGR D HVWLPDWLYD GH SHUGD SRU UHGXomR DR
YDORU UHFXSHUiYHO DVVRFLDGD D HVVHV DWLYRV ILQDQFHLURV QmR p FRQVLGHUDGR PDWHULDO H p REMHWR GH
PRQLWRUDPHQWRFRQWtQXRSHOD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDDYDOLRXRLPSDFWRVREUHDUXEULFD³$WLYRILQDQFHLURVHWRULDO´HFRQFOXLXFRPREDL[RR
ULVFRGHQmRUHFHELPHQWRFRPEDVHQRKLVWyULFRGHLQDGLPSOrQFLDHDSRWHQFLDOSHUGDDVVRFLDGD
FRQVLGHUDQGR TXH WDLV DWLYRV VHUmR UHDOL]DGRV SRU PHLR GR LQFUHPHQWR GD WDULID GR SUy[LPR FLFOR
WDULIiULR H DLQGD SHOD JDUDQWLD GH LQGHQL]DomR GR VDOGR FRQIRUPH SUHYLVWR QR FRQWUDWR GH
FRQFHVVmR
3DUDRVLQYHVWLPHQWRVGHFXUWRSUD]R &'%VHRSHUDo}HVFRPSURPLVVDGDV HPGHGH]HPEUR
GH  H  D &RPSDQKLD QmR SRVVXL VDOGRV UHJLVWUDGRV HP RXWURV UHVXOWDGRV DEUDQJHQWHV
SRLVRYDORUFRQWiELOGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVpXPDDSUR[LPDomRUD]RiYHOGRUHVSHFWLYRYDORU
MXVWRSRUWDQWRQmRpQHFHVViULDDFRQVWLWXLomRGHXPDSHUGDHVSHUDGD
E  D &RPSDQKLD XWLOL]RX D DERUGDJHP VLPSOLILFDGD SRU PHLR GH XPD PDWUL] SRU LGDGH GH
YHQFLPHQWR GDV FRQWDV D UHFHEHU FXMRV SHUFHQWXDLV IRUDP FDOFXODGRV GH DFRUGR FRP R KLVWyULFR
PpGLR GH QmR DUUHFDGDomR VREUH R WRWDO IDWXUDGR HP FDGD PrV WHQGR FRPR EDVH  PHVHV GR
IDWXUDPHQWR VHJUHJDGRVSRUFODVVHGHFRQVXPLGRUHSURMHWDGRV XWLOL]DQGRDPpGLDKLVWyULFDGRV
~OWLPRVPHVHV SRULGDGHGHYHQFLPHQWR 2DXPHQWRQDSHUGDHVSHUDGDHPGHGH]HPEUR
GH  GHYHVH SULQFLSDOPHQWH j GLIHUHQoD GD EDVH GH FiOFXOR SRLV R PRGHOR SURSRVWR SHOR
SURQXQFLDPHQWRpPDLVDEUDQJHQWHGRTXHRFULWpULRGR0DQXDOGH&RQWDELOLGDGHGR6HWRU(OpWULFR
HVWHQGHQGR D SHUGD HVSHUDGD FRP FUpGLWRV GH OLTXLGDomR GXYLGRVD LQFOXVLYH SDUD RV VDOGRV GDV
FRQWDVDUHFHEHUQmRYHQFLGDVHFRQWDVDUHFHEHUGHUHFHLWDQmRIDWXUDGD$PDWUL]GHSHUGDIRL
DSOLFDGDQRVDOGRHPDEHUWRHPGHGH]HPEURGHHFRQVLGHUDQGRGHYLGDVLGDGHVGH
YHQFLPHQWR
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F 2LPSDFWRVREUHDUXEULFD³&RQWDVDUHFHEHU±DFRUGRV´IRLFDOFXODGRFRPEDVHQRKLVWyULFRGH
LQDGLPSOrQFLDHH[SHFWDWLYDGHUHFHELPHQWRGRVFRQWUDWRVYLJHQWHVHPGHGH]HPEURGHH
 2 HIHLWR SRVLWLYR HP  GH GH]HPEUR GH  GHYHVH SULQFLSDOPHQWH j SROtWLFD GD
&RPSDQKLDFXMRPRQWDQWHWRWDOQHJRFLDGRHUDUHFRQKHFLGRFRPRSHUGDHVWLPDGDFRPFUpGLWRVGH
OLTXLGDomR GXYLGRVD 3(&/'  VH QR PRPHQWR GD QHJRFLDomR DR PHQRV XPD GDV IDWXUDV
UHQHJRFLDGDV Mi HVWLYHVVH HP 3(&/' 2 HIHLWR QHJDWLYR HP  GHYHVH SULQFLSDOPHQWH DR
DXPHQWRGRQ~PHURGHDFRUGRVGHYLGRDVDo}HVGD&RPSDQKLDREMHWLYDQGRDUHGXomRHFRPEDWH
j LQDGLPSOrQFLD WDLV FRPR ODQoDPHQWR GR SRUWDO GH QHJRFLDomR IHLU}HV GH QHJRFLDomR
FRPXQLFDomRHQHJRFLDomRGLUHWDFRPRFOLHQWHDWUDYpVGHDJrQFLDVGHFREUDQoD
Hedge accounting
2 &3&  IOH[LELOL]RX D DSOLFDomR GH HVWUDWpJLD GH hedge accounting $ &RPSDQKLD QmR SRVVXL
LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV FODVVLILFDGRV FRPR hedge accounting HP  GH GH]HPEUR GH  H
SRUWDQWRQmRHVSHUDQHQKXPLPSDFWRGDDGRomRGHVWHSURQXQFLDPHQWRFRPUHODomRDHVWH
DVSHFWR
,&3&   7UDQVDomR HP 0RHGD (VWUDQJHLUD H $GLDQWDPHQWR D ,QWHUSUHWDomR HVFODUHFH TXH DR
GHWHUPLQDU D WD[D GH FkPELR j YLVWD D XWLOL]DU QR UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO GR DWLYR GHVSHVD RX
UHVXOWDGR RX SDUWHGHOH  UHODFLRQDGR QD EDL[D GH XP DWLYR QmR PRQHWiULR RX GH XPSDVVLYR QmR
PRQHWiULR UHODFLRQDGR D DGLDQWDPHQWR GH FRQWUDSUHVWDomR D GDWD GD WUDQVDomR VHUi DTXHOD HP
TXH XPD HQWLGDGH UHFRQKHFH LQLFLDOPHQWH R DWLYR QmR PRQHWiULR RX R SDVVLYR QmR PRQHWiULR
GHFRUUHQWHGRDGLDQWDPHQWRGDFRQWUDSUHVWDomR6HKRXYHUP~OWLSORVSDJDPHQWRVRXUHFHELPHQWRV
DQWHFLSDGRV D HQWLGDGH GHYHUi GHWHUPLQDU D GDWD GD WUDQVDomR SDUD FDGD SDJDPHQWR RX
UHFHELPHQWRGDFRQWUDSUHVWDomRDQWHFLSDGD$SUiWLFDDGRWDGDSHOD&RPSDQKLDHVWiHPOLQKDFRP
D,QWHUSUHWDomRHSRUWDQWRQmRHVSHUDQHQKXPHIHLWRHPVXDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
E

HIHLWRVVLJQLILFDWLYRVGDVDOWHUDo}HVHPSUiWLFDVFRQWiEHLV

(;(5&Ë&,262&,$/),1'2(0'('(=(0%52'(
2VGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVFODUHFHPTXHSDUDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
QmRKRXYHPXGDQoDVLJQLILFDWLYDQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV
5HYLVmRGHQRUPDVHLQWHUSUHWDo}HVHPYLJRUDSDUWLUGHGHMDQHLURGH
5HYLVmR GH 3URQXQFLDPHQWRV 7pFQLFRV 1  ± $SURYDGR HP  GH DJRVWR GH  H
GLYXOJDGR HP  GH GH]HPEUR GH  5HSUHVHQWD DOWHUDomR DRV VHJXLQWHV 3URQXQFLDPHQWRV
7pFQLFRV&3& 5 ,$6'HPRQVWUDomRGRVIOX[RVGHFDL[D ,QLFLDWLYDGHGLYXOJDomR H&3&
,$67ULEXWRVVREUHR/XFUR 5HFRQKHFLPHQWRGH$WLYRV)LVFDLV'LIHULGRVSRU3UHMXt]RV
1mR 5HDOL]DGRV  'H PDQHLUD JHUDO LQWURGX]HP PHOKRULDV QRV WH[WRV YLVDQGR XPD PHOKRU
DSOLFDomRGRVSURQXQFLDPHQWRVHPDOLQKDPHQWRjVSUiWLFDVFRQWiEHLVLQWHUQDFLRQDLV&RPUHODomR
DR&3&DDOWHUDomRUHVXOWRXHPGLYXOJDomRGDFRQFLOLDomRGDPRYLPHQWDomRGRVHPSUpVWLPRV
ILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHVUHVXOWDQWHVGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRGR)OX[RGH&DL[D$V
DOWHUDo}HVGR&3&HVFODUHFHPTXHXPDHQWLGDGHSUHFLVDFRQVLGHUDUVHDOHJLVODomRWULEXWiULD
UHVWULQJH DV IRQWHV GH OXFURV WULEXWiYHLV HP UHODomR DRV TXDLV VmR SHUPLWLGDV GHGXo}HV VREUH R
HVWRUQR GD GLIHUHQoD WHPSRUiULD GHGXWtYHO UHIHUHQWH D SUHMXt]RV QmR UHDOL]DGRV $OpP GLVVR DV
DOWHUDo}HVIRUQHFHPRULHQWDo}HVVREUHGHTXHIRUPDXPDHQWLGDGHGHYHDSXUDUOXFURVWULEXWiYHLV
IXWXURV H H[SOLFDU DV FLUFXQVWkQFLDV HP TXH R OXFUR WULEXWiYHO SRGHUi LQFOXLU D UHFXSHUDomR GH
DOJXQV DWLYRV SRU PRQWDQWH VXSHULRU DR VHX YDORU FRQWiELO $ UHYLVmR GR &3&  QmR WURX[H
LPSDFWRV QDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV GD &RPSDQKLD XPD YH] TXH D SUiWLFD DGRWDGD HVWi HP
OLQKDFRPDVDOWHUDo}HVUHTXHULGDV
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(;(5&Ë&,262&,$/),1'2(0'('(=(0%52'(
L  5HFODVVLILFDomR GRV VDOGRV FRPSDUDWLYRV UHIHUHQWHV DR H[HUFtFLR ILQGR HP  GH
GH]HPEURGH
2VYDORUHVH[SUHVVRVQHVWHLWHPHVWmRGHPRQVWUDGRVHPUHDLVPLOK}HV
$DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDSyVUHDYDOLDomRGHGHWHUPLQDGRVWHPDVHREMHWLYDQGRDPHOKRU
DSUHVHQWDomRGDVXDSRVLomRSDWULPRQLDOHGRVHXGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLURSURFHGHX
jVUHFODVVLILFDo}HVQREDODQoRSDWULPRQLDOHQRIOX[RGHFDL[DUHODWLYRVDRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHP
GHGH]HPEURGH$VUHFODVVLILFDo}HVHIHWXDGDVQmRDOWHUDUDPRWRWDOGRDWLYRSDVVLYRH
SDWULP{QLROtTXLGRHSRGHPVHUUHVXPLGDVFRPRVHJXHHPPLOK}HVGH5HDLV
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LL 

0XGDQoDGHHVWLPDWLYD3URYLVmRSDUDSURFHVVRVWUDEDOKLVWDV

2V LPSDFWRV JHUDGRV SRU HVVD DOWHUDomR IRUDP FODVVLILFDGRV FRPR XPD PXGDQoD GH HVWLPDWLYD
FRQWiELO H FRQVHTXHQWHPHQWH VXD DSOLFDomR IRL UHDOL]DGD GH IRUPD SURVSHFWLYD 2 LPSDFWR
GHFRUUHQWHGHVWDPXGDQoDGHHVWLPDWLYDQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHIRL
XPD UHYHUVmR OtTXLGD GH 5 PLOK}HV QR UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO H 5 PLOK}HV QR UHVXOWDGR
ILQDQFHLUR
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UHVVDOYDVHrQIDVHVSUHVHQWHVQRSDUHFHUGRDXGLWRU

2VGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDDILUPDPTXHQmRKiUHVVDOYDVHrQIDVHVSUHVHQWHVQRVUHODWyULRVGRV
DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV VREUH DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV SDUD RV H[HUFtFLRV VRFLDLV ILQGRV HP
GHGH]HPEURGHH
2V GLUHWRUHV GD &RPSDQKLD HVFODUHFHP TXH D DSUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV GR YDORU
DGLFLRQDGR '9$ SDUDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHIRL
UHDOL]DGD HP DWHQGLPHQWR j OHJLVODomR VRFLHWiULD EUDVLOHLUD (VWDV GHPRQVWUDo}HV IRUDP WDPEpP
H[DPLQDGDVSHORVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVHHVWmRDGHTXDGDPHQWHUHSUHVHQWDGDVHPWRGRVVHXV
DVSHFWRV UHOHYDQWHV VHJXQGR RV FULWpULRV GHILQLGRV QR 3URQXQFLDPHQWR 7pFQLFR &3&  
'HPRQVWUDomRGR9DORU$GLFLRQDGR
2VGLUHWRUHVGHVWDFDPTXHRV3ULQFLSDLV$VVXQWRVGH$XGLWRULD3$$VDSRQWDGRVQRUHODWyULRGRV
DXGLWRUHVUHODWLYRDRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHIRUDP
•

'LVFXVV}HVMXGLFLDLVVREUHWHPDVWUDEDOKLVWDVFtYHLVILVFDLVHUHJXODWyULRV

•

$FRUGR FRP D &HQWUDLV (OpWULFDV %UDVLOHLUDV 6$ VREUH FRQWUDWR GH ILQDQFLDPHQWR (&)
1.046/1986

•

0RQLWRUDPHQWRGRVtQGLFHVGHFRYHQDQWV

•

,QIUDHVWUXWXUDGDFRQFHVVmR

•

$WLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVVHWRULDLV

3$$V ± VmR DVVXQWRV TXH GH DFRUGR FRP R MXOJDPHQWR SURILVVLRQDO GR DXGLWRU IRUDP PDLV
UHOHYDQWHV QD DXGLWRULD GDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV GR H[HUFtFLR DWXDO (VWHV DVVXQWRV VmR
VHOHFLRQDGRV D SDUWLU GH DVVXQWRV FRPXQLFDGRV DRV UHVSRQViYHLV SHOD JRYHUQDQoD GXUDQWH D
DXGLWRULDGD&RPSDQKLD7RGRVRVDVVXQWRVDFLPDGHVFULWRVIRUDPDPSODPHQWHGLVFXWLGRVFRPRV
DXGLWRUHVH[WHUQRVQRFXUVRQRUPDOGHDXGLWRULDGDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV
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$SUHSDUDomRGHGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVUHTXHURXVRGHFHUWDVHVWLPDWLYDVFRQWiEHLVFUtWLFDVH
WDPEpP R H[HUFtFLR GH MXOJDPHQWR SRU SDUWH GD DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD QR SURFHVVR GH
DSOLFDomRGDVSUiWLFDVFRQWiEHLV
$V HVWLPDWLYDV H SUHPLVVDV FRQWiEHLV VmR FRQWLQXDPHQWH DYDOLDGDV H EDVHLDPVH QD H[SHULrQFLD
KLVWyULFD H HP RXWURV IDWRUHV LQFOXLQGR H[SHFWDWLYDV GH HYHQWRV IXWXURV FRQVLGHUDGDV UD]RiYHLV
SDUDDVFLUFXQVWkQFLDV7DLVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVSRGHPGLIHULUGRVUHVXOWDGRVHIHWLYRV$VHJXLU
RV'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHOHQFDPDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLVFRQVLGHUDGDVFUtWLFDV
$WLYRHSDVVLYRILQDQFHLURVHWRULDO
2 UHFRQKHFLPHQWR GRV DWLYRV H SDVVLYRV ILQDQFHLURV VHWRULDLV WHP D ILQDOLGDGH GH QHXWUDOL]DU RV
LPSDFWRV HFRQ{PLFRV QR UHVXOWDGR HP IXQomR GD GLIHUHQoD HQWUH RV LWHQV QmR JHUHQFLiYHLV
GHQRPLQDGRVGH³3DUFHOD$´RXRXWURVFRPSRQHQWHVILQDQFHLURVHRVHIHWLYDPHQWHFRQWHPSODGRV
QDWDULIDDFDGDUHDMXVWHUHYLVmRWDULIiULD
(VWDVGLIHUHQoDVHQWUHRFXVWRUHDOHRFXVWRFRQVLGHUDGRQRVUHDMXVWHVWDULIiULRVJHUDPXPGLUHLWR
jPHGLGDTXHRFXVWRUHDOL]DGRIRUPDLRUTXHRFRQWHPSODGRQDWDULIDRXXPDREULJDomRTXDQGR
RVFXVWRVVmRLQIHULRUHVDRVFRQWHPSODGRVQDWDULID$VGLIHUHQoDVVmRFRQVLGHUDGDVSHODV$1((/
QRUHDMXVWHWDULIiULRVXEVHTXHQWHHSDVVDPDFRPSRURtQGLFHGHUHDMXVWHWDULIiULRGD&RPSDQKLD
2V VDOGRV D VHUHP UHFHELGRV RX GHYROYLGRV YLD WDULID TXDQGR GR SURFHVVR WDULIiULR DQXDO VmR
GHWHUPLQDGRVFRPEDVHHPXPYROXPHVLJQLILFDWLYRGHFULWpULRVGHILQLGRVSHOR3RGHU&RQFHGHQWH
HVXMHLWRVjUHYLVmRHKRPRORJDomRSRUSDUWHGRPHVPR
2V 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD HQWHQGHP TXH R UHFRQKHFLPHQWR GRV DWLYRV H SDVVLYRV ILQDQFHLURV
VHWRULDLVHVWiDGHTXDGRDRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
%HQHItFLRVGHDSRVHQWDGRULDHRXWURVEHQHItFLRVSyVHPSUHJR
$&RPSDQKLDSDWURFLQDSODQRVGHEHQHItFLRVVXSOHPHQWDUHVGHDSRVHQWDGRULDHSHQVmRSDUDVHXV
HPSUHJDGRV H[HPSUHJDGRV H UHVSHFWLYRV EHQHILFLiULRV FRP R REMHWR GH VXSOHPHQWDU RV
EHQHItFLRVJDUDQWLGRVSHORVLVWHPDRILFLDOGDSUHYLGrQFLDVRFLDO
2 SODQR GH DSRVHQWDGRULD QD PRGDOLGDGH EHQHItFLR GHILQLGR WHP R FXVWR GD FRQFHVVmR GRV
EHQHItFLRV GHWHUPLQDGRV SHOR 0pWRGR GD 8QLGDGH GH &UpGLWR 3URMHWDGD OtTXLGR GRV DWLYRV
JDUDQWLGRUHV GR SODQR $ DYDOLDomR DWXDULDO H VXDV SUHPLVVDV H SURMHo}HV VmR UHYLVDGDV H
DWXDOL]DGDV HP EDVHV DQXDLV DR ILQDO GH FDGD H[HUFtFLR VRFLDO RX HP SHUtRGR LQIHULRU TXDQGR
RFRUUHUHYHQWRVUHOHYDQWHVTXHUHTXHLUDPXPDQRYDDYDOLDomRDWXDULDO
$DYDOLDomRDWXDULDOHQYROYHRXVRGHSUHPLVVDVVREUHDVWD[DVGHGHVFRQWRWD[DVGHUHWRUQRGH
DWLYRV HVSHUDGDV DXPHQWRV VDODULDLV IXWXURV WD[DV GH PRUWDOLGDGH H DXPHQWRV IXWXURV GH
EHQHItFLRVGHDSRVHQWDGRULDVHSHQV}HV$REULJDomRGHEHQHItFLRGHILQLGRpDOWDPHQWHVHQVtYHOD
PXGDQoDVQHVVDVSUHPLVVDV7RGDVDVSUHPLVVDVVmRUHYLVDGDVHDWXDOL]DGDVHPEDVHVDQXDLV
DR ILQDO GH FDGD H[HUFtFLR VRFLDO RX HP SHUtRGR LQIHULRU TXDQGR RFRUUHU HYHQWRV UHOHYDQWHV TXH
UHTXHLUDP XPD QRYD DYDOLDomR DWXDULDO $R GHWHUPLQDU D WD[D GH GHVFRQWR DGHTXDGD D
DGPLQLVWUDomRFRQVLGHUDRVWtWXORVGR7HVRXUR1DFLRQDO 171% FRPYHQFLPHQWRFRUUHVSRQGHQWHD
GXUDomR GD REULJDomR GR EHQHItFLR GHILQLGR $ WD[D GH PRUWDOLGDGH VH EDVHLD HP WiEXDV GH
PRUWDOLGDGHGLVSRQtYHLVQRSDtVDVTXDLVVmRWHVWDGDVDQXDOPHQWHDILPGHYHULILFDUVXDDGHUrQFLD
j H[SHULrQFLD UHFHQWH GD SRSXODomR GR SODQR $XPHQWRV IXWXURV GH VDOiULRV H GH EHQHItFLRV GH
DSRVHQWDGRULD H GH SHQVmR VH EDVHLDP QDV WD[DV GH LQIODomR IXWXUDV HVSHUDGDV SDUD R SDtV $
&RPSDQKLD ID] OHYDQWDPHQWR MXQWR D GHSDUWDPHQWRV GH HFRQRPLD GH GLYHUVDV LQVWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDVVREUHSURMHo}HVGHLQIODomRSDUDRORQJRSUD]R
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$PRUWL]DomRGHDWLYRLQWDQJtYHOGDFRQFHVVmR
2VDWLYRVLQWDQJtYHLVVmRDPRUWL]DGRVHUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRSHORSUD]RGDFRQFHVVmRFRP
EDVHQRVEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVJHUDGRVDQXDOPHQWH
2V'LUHWRUHVDILUPDPTXHSDUDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
D&RPSDQKLDXWLOL]RXDVYLGDV~WHLVUHJXODWyULDVGHILQLGDVQD5HVROXomR$1((/QGH
GHDJRVWRGH
$WLYRILQDQFHLURGDFRQFHVVmR
2DWLYRILQDQFHLURGDFRQFHVVmRUHSUHVHQWDDSDUFHODHVWLPDGDGRVLQYHVWLPHQWRVUHDOL]DGRVTXH
QmRVHUmRDPRUWL]DGRVDWpRILQDOGDFRQFHVVmRRXVHMDQmRVHUmRUHFXSHUDGRVYLDWDULIDGXUDQWH
RSHUtRGRGDFRQFHVVmR6REUHHVVHDWLYRD&RPSDQKLDSRVVXLRGLUHLWRLQFRQGLFLRQDOGHUHFHEHU
GLQKHLUR RX RXWUR DWLYR ILQDQFHLUR GR 3RGHU &RQFHGHQWH D WtWXOR GH LQGHQL]DomR SHOD UHYHUVmR GD
LQIUDHVWUXWXUDGRVHUYLoRS~EOLFReLPSRUWDQWHUHVVDOWDUTXHHVWHQmRpXPDWLYRILQDQFHLURFRPRRV
GHPDLV DWLYRV FRPSDUiYHLV H GLVSRQtYHLV QR PHUFDGR PDV XP DWLYR TXH p GHULYDGR H
LQWULQVHFDPHQWHYLQFXODGRjLQIUDHVWUXWXUDH[LVWHQWHGD&RPSDQKLDFXMRIOX[RGHFDL[DpVXVFHWtYHO
D YDULDo}HV GHFRUUHQWHV GH PXGDQoDV QR DPELHQWH UHJXODWyULR H QR SUHoR GDV FRPPRGLWLHV
UHODFLRQDGDVjLQIUDHVWUXWXUD
$ 5HYLVmR 7DULIiULD GD &RPSDQKLD RFRUUH D FDGD  DQRV H VRPHQWH QHVVD GDWD D %DVH GH
5HPXQHUDomRpKRPRORJDGDSHOD$1((/DWUDYpVGRYDORUQRYRGHUHSRVLomR³915´GHSUHFLDGR
(QWUH RV SHUtRGRV GH 5HYLVmR 7DULIiULD D $GPLQLVWUDomR XWLOL]DQGR R FULWpULR GHWHUPLQDGR SHOD
$1((/ DSOLFD R ,3&$ ,*30 DWp QRYHPEUR GH   FRPR IDWRU GH DWXDOL]DomR GD %DVH GH
5HPXQHUDomR 2 DWLYR ILQDQFHLUR GD FRQFHVVmR p PHQVXUDGR DWUDYpV GD UHIHULGD EDVH GH
UHPXQHUDomRHOHYDHPFRQVLGHUDomRDVDOWHUDo}HVQRIOX[RGHFDL[DHVWLPDGRWRPDQGRSRUEDVH
SULQFLSDOPHQWH RV IDWRUHV FRPR SUHoR QRYR GH UHSRVLomR H DWXDOL]DomR SHOR ,3&$ &DEH OHPEUDU
TXHRFULWpULRGHILQLGRSHOD$1((/DWULEXLYDORUjLQIUDHVWUXWXUDGRFRQFHVVLRQiULRVHQGRRYDORUGR
DWLYRILQDQFHLURXPDUHSUHVHQWDomRGDSDUFHODGHVVDLQIUDHVWUXWXUDTXHQmRHVWDUiDPRUWL]DGRDR
ILQDO GR SUD]R GD FRQFHVVmR 3RUWDQWR HVVH DWLYR ILQDQFHLUR p LQWULQVHFDPHQWH YLQFXODGR j
LQIUDHVWUXWXUD D TXDO SRU VXD YH] WHP VHXV FULWpULRV GH DYDOLDomR GHILQLGRV SHOD $1((/ (VVHV
FULWpULRV SRGHP VHU PRGLILFDGRV SHOD $1((/ &DEH OHPEUDU TXH R FULWpULR GHILQLGR SHOD $1((/
DWULEXLYDORUjLQIUDHVWUXWXUDGRFRQFHVVLRQiULRRXVHMDDWULEXLYDORUDRDWLYRLPRELOL]DGRVHQGRR
YDORUGRDWLYRILQDQFHLURXPDUHSUHVHQWDomRGDSDUFHODGHVVHDWLYRLPRELOL]DGRTXHQmRGHYHHVWDU
DPRUWL]DGR DR ILQDO GR SUD]R GD FRQFHVVmR 3RUWDQWR HVVH DWLYR ILQDQFHLUR p LQWULQVHFDPHQWH
YLQFXODGRjLQIUDHVWUXWXUDDTXDOSRUVXDYH]WHPVHXVFULWpULRVGHDYDOLDomRGHILQLGRVSHOD$1((/
(VVHVFULWpULRVSRGHPVHUPRGLILFDGRVSHOD$1((/WHPSHVWLYDPHQWH
3HUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVQmRFLUFXODQWHVRXGHORQJDGXUDomR
$ DGPLQLVWUDomR L  DYDOLD WULPHVWUDOPHQWH HYHQWRV RX PXGDQoDV QDV FLUFXQVWkQFLDV HFRQ{PLFDV
RSHUDFLRQDLVRXWHFQROyJLFDVTXHSRVVDPLQGLFDUGHWHULRUDomRRXSHUGDGHVHXYDORUUHFXSHUiYHO
H LL HIHWXDDQXDOPHQWHRWHVWHSDUDRVDWLYRVLQWDQJtYHLVDLQGDQmRGLVSRQtYHLVSDUDXVRFRQWXGR
FDVRH[LVWDXPLQGLFDGRUGHSHUGDGHYDORUUHFXSHUiYHORWHVWHpUHDOL]DGRQDGDWDLGHQWLILFDGD
2YDORUUHFXSHUiYHOGRDWLYRRXGHGHWHUPLQDGDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[DpGHILQLGRFRPRVHQGR
RPDLRUHQWUHRYDORUGHXVRHRYDORUOtTXLGRGHYHQGD2JHUHQFLDPHQWRGRVQHJyFLRVFRQVLGHUDD
&RPSDQKLDXPDUHGHLQWHJUDGDGHGLVWULEXLomRFRPSRQGRXPD~QLFDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[D
2 FiOFXOR GR YDORU MXVWR PHQRV FXVWRV GH YHQGDV p EDVHDGR HP LQIRUPDo}HV GLVSRQtYHLV GH
WUDQVDo}HV GH YHQGD GH DWLYRV VLPLODUHV RX SUHoRV GH PHUFDGR PHQRV FXVWRV DGLFLRQDLV SDUD
GHVFDUWDURDWLYR
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2FiOFXORGRYDORUHPXVRpEDVHDGRQRPRGHORGHIOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGRFRPEDVHQR:$&&
UHJXODWyULR 2V IOX[RV GH FDL[D GHULYDP GR RUoDPHQWR GH FXUWR SUD]R H GDV SURMHo}HV GH ORQJR
SUD]RFRUUHVSRQGHQWHVDRSHUtRGRGHFRQFHVVmRHQmRLQFOXHPDWLYLGDGHVGHUHRUJDQL]DomRFRP
DV TXDLV D &RPSDQKLD DLQGD QmR WHQKD VH FRPSURPHWLGR RX LQYHVWLPHQWRV IXWXURV VLJQLILFDWLYRV
TXHPHOKRUDUmRDEDVHGHDWLYRVGDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[DREMHWRGHWHVWH2YDORUUHFXSHUiYHO
p VHQVtYHO j WD[D GH GHVFRQWR XWLOL]DGD QR PpWRGR GH IOX[R GH FDL[D GHVFRQWDGR EHP FRPR RV
UHFHELPHQWRV GH FDL[D IXWXURV HVSHUDGRV H j WD[D GH FUHVFLPHQWR XWLOL]DGD SDUD ILQV GH
H[WUDSRODomR
2V 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD HQWHQGHP TXH D SHULRGLFLGDGH H DV SUHPLVVDV XWLOL]DGDV SDUD D
UHGXomRGRYDORUUHFXSHUiYHOGHXPDWLYRHVWmRDGHTXDGDVDRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
,PSRVWRVFRUUHQWHVHGLIHULGRV
$VGHVSHVDVGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHVVmRFDOFXODGDVGHDFRUGRFRPD
OHJLVODomRWULEXWiULDYLJHQWHHVmRUHFRQKHFLGDVSHORUHJLPHGHFRPSHWrQFLD
$V DQWHFLSDo}HV RX YDORUHV SDVVtYHLV GH FRPSHQVDomR VmR GHPRQVWUDGRV QR DWLYR FLUFXODQWH RX
QmRFLUFXODQWHGHDFRUGRFRPDSUHYLVmRGHVXDUHDOL]DomRDWpRHQFHUUDPHQWRGRH[HUFtFLRVRFLDO
TXDQGRHQWmRRLPSRVWRGHYLGRpDSXUDGRHFRPSHQVDGRFRPDVDQWHFLSDo}HVUHDOL]DGDV
$DGPLQLVWUDomRDYDOLDSHULRGLFDPHQWHDSRVLomRILVFDOGHVLWXDo}HVTXHUHTXHUHPLQWHUSUHWDo}HV
GDUHJXODPHQWDomRILVFDOHHVWDEHOHFHSURYLV}HVTXDQGRDSURSULDGR
,PSRVWR GLIHULGR p JHUDGR SRU GLIHUHQoDV WHPSRUiULDV H[LVWHQWHV QD GDWD GR EDODQoR HQWUH RV
YDORUHVFRQWiEHLVHEDVHVILVFDLVGHDWLYRVHSDVVLYRV
,PSRVWRV GLIHULGRV SDVVLYRV VmR UHFRQKHFLGRV SDUD WRGDV DV GLIHUHQoDV WULEXWiULDV WHPSRUiULDV
,PSRVWRV GLIHULGRV DWLYRV VmR UHFRQKHFLGRV SDUD WRGDV DV GLIHUHQoDV WHPSRUiULDV GHGXWtYHLV
FUpGLWRV H SUHMXt]RV WULEXWiULRV QmR XWLOL]DGRV QD H[WHQVmR HP TXH VHMD SURYiYHO TXH OXFURV
WULEXWiYHLVIXWXURVHVWHMDPGLVSRQtYHLVSDUDTXHDVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVSRVVDPVHUUHDOL]DGDVH
RVFUpGLWRVHSUHMXt]RVWULEXWiULRVSRVVDPVHUXWLOL]DGRV
$UHFXSHUDomRGRVDOGRGRVLPSRVWRVGLIHULGRVDWLYRVpUHYLVDGDDFDGDHQFHUUDPHQWRGHEDODQoR
RX HP SHUtRGR LQIHULRU TXDQGR RFRUUHU HYHQWRV UHOHYDQWHV TXH UHTXHLUDP XPD UHYLVmR 4XDQGR
QmRIRUPDLVSURYiYHOTXHOXFURVWULEXWiYHLVIXWXURVHVWDUmRGLVSRQtYHLVSDUDSHUPLWLUDUHFXSHUDomR
GHWRGRRDWLYRRXSDUWHGHOHRVDOGRGRDWLYRpDMXVWDGRSHORPRQWDQWHTXHVHHVSHUDTXHVHMD
UHFXSHUDGR GH DFRUGR FRP R SUD]R Pi[LPR GD FRQFHVVmR $ H[SHFWDWLYD GH JHUDomR GH OXFURV
WULEXWiYHLV IXWXURV p GHWHUPLQDGD SRU HVWXGR WpFQLFR DSURYDGR SHORV yUJmRV GH DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLD
,PSRVWRV GLIHULGRV DWLYRV H SDVVLYRV VmR PHQVXUDGRV j DOtTXRWD GR LPSRVWR GHWHUPLQDGD SHOD
OHJLVODomRWULEXWiULDYLJHQWHQDGDWDGREDODQoRHTXHVHHVSHUDVHUDSOLFiYHOQDGDWDGHUHDOL]DomR
GRVDWLYRVRXOLTXLGDomRGRVSDVVLYRVTXHJHUDUDPRVWULEXWRVGLIHULGRV
2LPSRVWRGLIHULGRpUHFRQKHFLGRGHDFRUGRFRPDWUDQVDomRTXHRRULJLQRXVHMDQRUHVXOWDGRRX
QRSDWULP{QLROtTXLGR
,PSRVWRVGLIHULGRVDWLYRVHSDVVLYRVHVWmRDSUHVHQWDGRVOtTXLGRVHPUD]mRGRVLPSRVWRVGLIHULGRV
VHUHPUHODFLRQDGRVVRPHQWHj&RPSDQKLDHVXMHLWRVjPHVPDDXWRULGDGHWULEXWiULDDOpPGHKDYHU
XP GLUHLWR OHJDO DVVHJXUDQGR D FRPSHQVDomR GR DWLYR ILVFDO FRUUHQWH FRQWUD R SDVVLYR ILVFDO
FRUUHQWH
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2V 'LUHWRUHV HQWHQGHP TXH D SHULRGLFLGDGH H DV SUHPLVVDV XWLOL]DGDV SDUD UHFXSHUDomR GH
LPSRVWRVFRQIRUPHDFLPDPHQFLRQDGDVHVWmRDGHTXDGDVDRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
3HUGDHVWLPDGDFRPFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVD
(VWiFRQVWLWXtGDFRPEDVHQDVSURYiYHLVSHUGDVTXHSRVVDPRFRUUHUQDFREUDQoDGRVFUpGLWRV2V
FULWpULRV XWLOL]DGRV DWXDOPHQWH SHOD &RPSDQKLD SDUD FRQVWLWXLomR GDV SHUGDV HVWLPDGDV HVWmR
DOLQKDGRV FRP RV HVWDEHOHFLGRV SHOD $1((/ VHQGR L  FRQVXPLGRUHV GD FODVVH UHVLGHQFLDO FRP
IDWXUDVYHQFLGDVKiPDLVGHGLDV LL FRQVXPLGRUHVGDFODVVHFRPHUFLDOFRPIDWXUDVYHQFLGDV
KiPDLVGHGLDV LLL FRQVXPLGRUHVGDVFODVVHVLQGXVWULDOUXUDOSRGHUHVS~EOLFRVLOXPLQDomR
S~EOLFD VHUYLoRV S~EOLFRV H RXWURV FRP IDWXUDV YHQFLGDV Ki PDLV GH  GLDV &RQWXGR H[LVWHP
FDVRV GH FRQVXPLGRUHV FRP GpELWRV UHOHYDQWHV SDUD RV TXDLV D &RPSDQKLD HIHWXD DQiOLVH
LQGLYLGXDO$DQiOLVHLQGLYLGXDOGHVGHTXHGHYLGDPHQWHHPEDVDGDGHYHUiVREUHSRUDUHJUDJHUDO
GHWDOKDGD DQWHULRUPHQWH SDUD ILQV GH HYHQWXDLV UHJLVWURV GH SURYLVmR SDUD SHUGD HVWLPDGDV 2V
GLUHWRUHV GD &RPSDQKLD HQWHQGHP TXH D SHUGD HVWLPDGD FRP FUpGLWRV GH OLTXLGDomR GXYLGRVD p
DGHTXDGDDRVVHXVQHJyFLRVVRFLDLVHHVWiFRQVLVWHQWHFRPR0DQXDOGH&RQWDELOLGDGHGR6HUYLoR
(OpWULFR 0&6( 
5HFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWD
$ UHFHLWD GH YHQGD LQFOXL VRPHQWH RV LQJUHVVRV GH EHQHItFLRV HFRQ{PLFRV UHFHELGRV H D UHFHEHU
SHOD HQWLGDGH 8PD UHFHLWD QmR p UHFRQKHFLGD VH KRXYHU XPD LQFHUWH]D VLJQLILFDWLYD VREUH D VXD
UHDOL]DomR
$HVWLPDWLYDGDUHFHLWDQmRIDWXUDGDFRQVLGHUDRPRQWDQWHPpGLRGLiULR PRQWDQWHWRWDOIDWXUDGR
QGHGLDVIDWXUDGRV PXOWLSOLFDGRSHODTXDQWLGDGHGHGLDVQmRIDWXUDGRVHSHORFRPSRUWDPHQWRGR
FRQVXPR QD UHGH GH GLVWULEXLomR GD &RPSDQKLD FDUJD QD IURQWHLUD  QR SHUtRGR QmR IDWXUDGR HP
UHODomRDRSHUtRGRIDWXUDGR  
2V 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD HQWHQGHP TXH RV FULWpULRV XWLOL]DGRV SDUDUHFRQKHFLPHQWR GH UHFHLWD
HVWmRDGHTXDGRVDRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
3URYLVmRSDUDSURFHVVRVMXGLFLDLVHRXWURV
$ &RPSDQKLD QR FXUVR QRUPDO GH VXDV RSHUDo}HV HVWi HQYROYLGD HP SURFHVVRV OHJDLV GH
QDWXUH]D FtYHO WULEXWiULD WUDEDOKLVWD UHJXODWyULD H DPELHQWDO $ &RPSDQKLD FRQVWLWXLX SURYLV}HV
SDUDSURFHVVRVOHJDLVGHDFRUGRFRPRULHQWDo}HVGHVHXVFRQVXOWRUHVOHJDLVHVXDDGPLQLVWUDomR
VXILFLHQWHVSDUDFREULUSHUGDVSURYiYHLV
$VHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVXWLOL]DGDVQRUHJLVWURGHSURYLV}HVSDUDSURFHVVRVMXGLFLDLVHRXWURVGD
&RPSDQKLDVmRUHYLVDGDVQRPtQLPRWULPHVWUDOPHQWH
2V 'LUHWRUHV HQWHQGHP TXH DV HVWLPDWLYDV H SUHPLVVDV XWLOL]DGDV QR UHJLVWUR GH SURYLV}HV SDUD
SURFHVVRVMXGLFLDLVHRXWURVGD&RPSDQKLDEHPFRPRDSHULRGLFLGDGHHPTXHVmRUHYLVDGDVHVWmR
DGHTXDGDVjVSUiWLFDVFRQWiEHLVHDRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
9DORUMXVWRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
2 YDORU MXVWR GH LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV DWLYDPHQWH QHJRFLDGRV HP PHUFDGRV ILQDQFHLURV
RUJDQL]DGRVpGHWHUPLQDGRFRPEDVHQRVSUHoRVGHFRPSUDFRWDGRVQRPHUFDGRQRIHFKDPHQWR
GRVQHJyFLRVQDGDWDGREDODQoRVHPGHGXomRGRVFXVWRVGHWUDQVDomR
2 YDORU MXVWR GH LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV SDUD RV TXDLV QmR KDMD PHUFDGR DWLYR p GHWHUPLQDGR
XWLOL]DQGR WpFQLFDV GH DYDOLDomR (VVDV WpFQLFDV GH DYDOLDomR SRGHP LQFOXLU R XVR GH WUDQVDo}HV
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UHFHQWHV GH PHUFDGR FRP LVHQomR GH LQWHUHVVHV  UHIHUrQFLD DR YDORU MXVWR FRUUHQWH GH RXWUR
LQVWUXPHQWRVLPLODUDQiOLVHGHIOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGRRXRXWURVPRGHORVGHDYDOLDomR
2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHQWHQGHPTXHRVFULWpULRVXWLOL]DGRVSDUDPHQVXUDURYDORUMXVWRGRV
LQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVVmRDGHTXDGRVDRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
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D
'HVFULomR GRV DWLYRV H SDVVLYRV GHWLGRV SHOD &RPSDQKLD GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH
TXHQmRDSDUHFHPQRVHXEDODQoRSDWULPRQLDO off-balance sheetitems 
L

DUUHQGDPHQWRVPHUFDQWLVRSHUDFLRQDLVDWLYRVHSDVVLYRV

2V 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD HVFODUHFHP TXH HP  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD SRVVXL
FRPSURPLVVRVFRQWUDWXDLVQmRUHFRQKHFLGRVHGLYXOJDGRVHPQRWDH[SOLFDWLYDjVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLV2VFRPSURPLVVRVFRQWUDWXDLVHVWmRDSUHVHQWDGRVQRTXDGURDVHJXLUHPUHDLVPLOSRU
PDWXULGDGHGHYHQFLPHQWRFXMRVYDORUHVIRUDPFDOFXODGRVGHDFRUGRFRPRVSUHoRVYLJHQWHVHP
GHGH]HPEURGH



LL 
FDUWHLUDVGHUHFHEtYHLVEDL[DGDVVREUHDVTXDLVDHQWLGDGHPDQWHQKDULVFRVH
UHVSRQVDELOLGDGHVLQGLFDQGRUHVSHFWLYRVSDVVLYRV
2V 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD HVFODUHFHP TXH QmR Ki FDUWHLUDV GH UHFHEtYHLV EDL[DGDV VREUH DV
TXDLV D HQWLGDGH PDQWHQKD ULVFRV H UHVSRQVDELOLGDGHV QmR HYLGHQFLDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
LLL 

FRQWUDWRVGHIXWXUDFRPSUDHYHQGDGHSURGXWRVRXVHUYLoRV

2V 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD HVFODUHFHP TXH HP  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD SRVVXL
FRPSURPLVVRVFRQWUDWXDLVQmRUHFRQKHFLGRVHGLYXOJDGRVHPQRWDH[SOLFDWLYDjVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLV2VFRPSURPLVVRVFRQWUDWXDLVHVWmRDSUHVHQWDGRVQRTXDGURDVHJXLUHPUHDLVPLOSRU
PDWXULGDGHGHYHQFLPHQWRFXMRVYDORUHVIRUDPFDOFXODGRVGHDFRUGRFRPRVSUHoRVYLJHQWHVHP
GHGH]HPEURGH


LY 

FRQWUDWRVGHFRQVWUXomRQmRWHUPLQDGDH

2V 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD HVFODUHFHP TXH QmR Ki FRQVWUXomR QmR WHUPLQDGD QmR HYLGHQFLDGD
QRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
Y

FRQWUDWRVGHUHFHELPHQWRVIXWXURVGHILQDQFLDPHQWRV

2V 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD HVFODUHFHP TXH QmR Ki FRQWUDWRV GH UHFHELPHQWRV IXWXURV GH
ILQDQFLDPHQWRV QmR HYLGHQFLDGRV QRV EDODQoRV SDWULPRQLDLV GD &RPSDQKLD QR ~OWLPR H[HUFtFLR
VRFLDO
E

RXWURVLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

2V 'LUHWRUHV LQIRUPDP RXWURV FRPSURPLVVRV FRQWUDWXDLV IXWXURV QmR HYLGHQFLDGRV QDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLDUHODWLYDVDR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
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2TXDGURDVHJXLUGHPRQVWUDHP0:KRVFRPSURPLVVRVFRQWUDWXDLVIXWXURVGHFRPSUDGHHQHUJLD
HP  GH GH]HPEUR GH  LQFOXLQGR RV PRQWDQWHV KRPRORJDGRV DQXDOPHQWH SHOD $1((/
,WDLSX3URLQID$QJUDHTXRWDVGHJDUDQWLDV 
Contrato de compra de energia - MWh

2018

2019

2020

2021

2022

8.736.412

8.638.748

8.381.440

8.077.649

7.985.345

837.848

837.848

837.848

837.848

837.848

2.513.544

10.880.478

8.559.975

8.761.844

8.740.023

8.740.023

236.074.077

Leilão CCEAR (Térmica):

5.550.014

6.200.680

6.916.335

7.269.862

7.269.871

91.876.419

Leilão CCEAR (Outros):

1.728.269

2.228.226

2.272.475

2.266.266

2.266.266

61.226.369

Angra 1 e 2 (Nuclear):

1.631.309

1.631.309

1.631.309

1.631.309

1.631.309

32.626.173

Itaipu
PROINFA
Leilão CCEAR (Hidrelétrica):

Cotas de garantia física
Total

Após 2023
47.983.110

9.699.269

9.673.726

9.781.457

9.835.746

9.836.322

9.836.898

39.063.599

37.770.512

38.582.708

38.658.703

38.566.984

482.136.590



$&RPSDQKLDWDPEpPSRVVXLFRPSURPLVVRVUHODFLRQDGRVDHQFDUJRVVHWRULDLVWDLVFRPR&RQWDGH
'HVHQYROYLPHQWR (QHUJpWLFR  &'( H 7D[D GH )LVFDOL]DomR GH 6HUYLoRV GH (QHUJLD (OpWULFD 
7)6((FXMRVPRQWDQWHVWDPEpPVmRKRPRORJDGRVSHOD$1((/
$ &RPSDQKLD QmR SRVVXL JDUDQWLDV SUHVWDGDV D WHUFHLURV H OLQKDV GH FUpGLWR DSURYDGDV H QmR
VDFDGDVHPGHGH]HPEURGHH[FHWRDOLQKDGHFUpGLWRFLWDGDDVHJXLUGHPRQVWUDGDHP
UHDLVPLO
Valor

Prazo

Taxa de juros

Taxa de disponibilização de limite

R$ 100.000

36 meses

CDI + 0,34% a.m.

0,025% a.m. sobre o saldo não utilizado
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D
FRPRWDLVLWHQVDOWHUDPRXSRGHUmRYLUDDOWHUDUDVUHFHLWDVDVGHVSHVDVRUHVXOWDGR
RSHUDFLRQDO DV GHVSHVDV ILQDQFHLUDV RX RXWURV LWHQV GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GR
HPLVVRU
1mRDSOLFiYHOSRLVWRGRVRVLWHQVUHOHYDQWHVHVWmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
E

QDWXUH]DHRSURSyVLWRGDRSHUDomR

1mRDSOLFiYHOSRLVWRGRVRVLWHQVUHOHYDQWHVHVWmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
F
QDWXUH]DHRPRQWDQWHGDVREULJDo}HVDVVXPLGDVHGRVGLUHLWRVJHUDGRVHPIDYRUGR
HPLVVRUHPGHFRUUrQFLDGDRSHUDomR
1mRDSOLFiYHOSRLVWRGRVRVLWHQVUHOHYDQWHVHVWmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO

PÁGINA: 323 de 509

Formulário de Referência - 2018 - ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.

Versão : 18

10.8 - Plano de Negócios

D

LQYHVWLPHQWRV
L
GHVFULomR TXDQWLWDWLYD H TXDOLWDWLYD GRV LQYHVWLPHQWRV HP DQGDPHQWR H GRV
LQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV

2VSULQFLSDLVLQYHVWLPHQWRVGD&RPSDQKLDIRUDPGHVWLQDGRVDVHUYLoRVGHDWHQGLPHQWRDRFOLHQWH
DH[SDQVmRGDVXDUHGHjPHOKRULDGDTXDOLGDGHGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVUHFXSHUDomRGHSHUGDV
PDQXWHQomR SURJUDPDV GH VHJXUDQoD H HP WHFQRORJLD GD LQIRUPDomR YLVDQGR R JDQKR GH
HILFLrQFLDHRPHOKRUDWHQGLPHQWRDWRGDVDVFODVVHVGHFRQVXPR
3DUDRSHUtRGRVHUmRGHVWLQDGRVDSUR[LPDGDPHQWH5PLOK}HVSULQFLSDOPHQWHQD
H[SDQVmR GD UHGH GH DWHQGLPHQWR H QRYRV FOLHQWHV QD SUHVHUYDomR GRV DWLYRV SDUD JDUDQWLU D
GLVWULEXLomRGHHQHUJLDQDPHOKRULDGRVLQGLFDGRUHVGHTXDOLGDGH
LL 

IRQWHVGHILQDQFLDPHQWRGRVLQYHVWLPHQWRV

$SULQFLSDOIRQWHGHILQDQFLDPHQWRSDUDRVLQYHVWLPHQWRVGD&RPSDQKLDDGYpPHPVXDPDLRULDGH
UHFXUVRVSUySULRV FHUFDGH5PLOK}HV HXPDRXWUDSDUFHODDGYpPGHUHFXUVRVGHWHUFHLURV
SURMHWRVDXWRILQDQFLDGRVSURMHomRGHFHUFDGH5PLOK}HV ´
LLL 

GHVLQYHVWLPHQWRVUHOHYDQWHVHPDQGDPHQWRHGHVLQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV

1mRKiGHVLQYHVWLPHQWRVUHOHYDQWHVHPDQGDPHQWRRXSUHYLVWRV
E
GHVGH TXH Mi GLYXOJDGD LQGLFDU D DTXLVLomR GH SODQWDV HTXLSDPHQWRV SDWHQWHV RX
RXWURVDWLYRVTXHGHYDPLQIOXHQFLDUPDWHULDOPHQWHDFDSDFLGDGHSURGXWLYDGD&RPSDQKLD
1mRH[LVWHPSODQRVHRXSURMHWRVMiGLYXOJDGRVSDUDDTXLVLomRGHSODQWDVHTXLSDPHQWRVSDWHQWHV
RXRXWURVDWLYRVTXHGHYDPLQIOXHQFLDUPDWHULDOPHQWHDFDSDFLGDGHSURGXWLYDGD&RPSDQKLD
F

QRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV
L

GHVFULomRGDVSHVTXLVDVHPDQGDPHQWRMiGLYXOJDGDV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLSHVTXLVDVHPDQGDPHQWRGLYXOJDGDV
LL 
PRQWDQWHV WRWDLV JDVWRV HP SHVTXLVDV SDUD GHVHQYROYLPHQWR GH QRYRV
SURGXWRVRXVHUYLoRV
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL SHVTXLVDV SDUD GHVHQYROYLPHQWR GH
QRYRVSURGXWRVRXVHUYLoRV
LLL 

SURMHWRVHPGHVHQYROYLPHQWRMiGLYXOJDGRV

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL SURMHWRV HP GHVHQYROYLPHQWR
GLYXOJDGRV
LY 

PRQWDQWHVWRWDLVJDVWRVQRGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRVRXVHUYLoRV

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL QRYRV SURGXWRV H VHUYLoRV HP
GHVHQYROYLPHQWR
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10.9 - Outros fatores com influência relevante

$ &RPSDQKLD HVFODUHFH TXH QmR SRVVXL GHVSHVDV FRP SXEOLFLGDGH SDWURFtQLRV H FRQYrQLRV
UHOHYDQWHV
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas
11.1 – Projeções divulgadas e premissas

a.

objetos da projeção

(i)
(ii)

A Companhia informa os montantes de investimentos, segregados em recursos próprios e investimentos financiados pelo
cliente; e
A Companhia informa as estimativas para o seu LAJIDA – Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização
(“EBITDA”). Conforme indicado no item 3.2., o EBITDA consiste lucro (prejuízo) líquido, acrescidos dos tributos sobre o
lucro, do resultado financeiro líquido e das depreciações e amortizações.

b.

período projetado e o prazo de validade da projeção

(i) Investimentos
A Companhia divulga suas projeções de investimentos anuais, para o período de cinco anos incluído o exercício social
corrente, podendo ser reavaliada trimestralmente, com validade até sua concretização ou substituição por nova projeção.
(ii) EBITDA
A Companhia divulga projeções para o EBITDA para os anos de 2018 e 2021, podendo ser reavaliada trimestralmente, com
validade até sua concretização ou substituição por nova projeção.

c.

premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela administração da Companhia e
quais escapam ao seu controle

(i) Investimentos
As projeções de investimentos da Companhia baseiam-se principalmente nas seguintes premissas:
x
x
x
x
x
x

Indicadores de crescimento (PIB, inflação, densidade demográfica);
Diagnósticos de rede;
Demanda dos consumidores;
Cronograma das manutenções;
Obrigações regulatórias; e
Iniciativas estratégicas.

(ii) EBITDA
A projeção de EBITDA considera:
x
Redução de penalidades e devoluções associadas a melhora dos indicadores de qualidade: Duração equivalente de
interrupção por unidade consumidora (“DEC”); Frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora
(“FEC”); e Perdas
x
Gestão da receita e inadimplência;
x
Incremento de unidades consumidoras no período, de aproximadamente 7,2 milhões em 2018, para cerca de 7,6
milhões em 2021;
x
Ganhos de eficiência devido à maior produtividade por unidade consumidora de aproximadamente 30%, refletido no
indicador OPEX por unidade consumidora de aproximadamente R$ 288 em 2018 para aproximadamente R$ 206 em
2021;
x
Base de Ativos Regulatória estimada em R$ 1.157 por unidade consumidora em 2021;
x
Energia distribuída estimada de cerca de 43 TWh em 2018 para cerca de 47 TWh em 2021.
Todas as premissas podem ser influenciadas pela Administração, exceto os indicadores de crescimento, demanda dos
consumidores e as obrigações regulatórias que fogem ao seu controle.
Todas as projeções divulgadas pela Companhia refletem somente a percepção da Administração da Companhia sobre o futuro
de seus negócios, considerando, principalmente, os seguintes fatores: (i) o desempenho da economia nacional e internacional;
(ii) as condições de mercado e do setor de energia elétrica em geral, inclusive as condições hidrológicas do país; (iii) a
regulamentação do setor elétrico e legislação ambiental vigentes e (iv) fatores operacionais.

d.

valores dos indicadores que são objeto da previsão

(i) Investimentos
Os valores projetados para o período de cinco anos (2018-2022), incluído o exercício social corrente encontram-se na tabela a seguir:
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Investimentos Estimados (em R$ milhões e em termos nominais)
Descrição
2018
2019
2020

2021

2022

1.228,8
94,3
1.323,1

1.085,4
53,2
1.138,7

1.217,5
56,5
1.274,0

Total Recursos Próprios
Financiado pelo Cliente
Total

777,8
109,8
887,7

1.032,1
63,2
1.095,3

Ciclo
2018-2022
5.341,6
377,1
5.718,7

(ii) EBITDA
A Companhia projeta um EBITDA de R$ 1.242 milhões para 2018 e de R$ 3.075 milhões para 2021.
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas
a.

projeções que estão sendo substituídas pelas novas projeções incluídas neste formulário

(i) Investimentos
Conforme Fato Relevante divulgado em 15 de maio de 2018, a Companhia divulgou suas projeções de investimentos anuais,
em termos nominais, para o período de cinco anos de 2018 até 2022, conforme tabela abaixo:

Investimentos Estimados (em R$ milhões e em termos nominais)
Descrição
2018
2019
2020

2021

2022

1.090,2
94,0
1.184,2

966,2
83,0
1.049,2

1.064,0
87,8
1.151,7

Total Recursos Próprios
Financiado pelo Cliente
Total

632,0
77,2
709,2

770,9
76,6
847,6

Ciclo
2018-2022
4.523,3
418,7
4.942,0

(ii) Programa de Produtividade
Em função da divulgação do EBITDA, a Companhia optou por descontinuar a projeção de seu “Programa de Produtividade”, que
se referia ao seu plano de redução das despesas operacionais. Tais ganhos de eficiência passam então a ser uma das
premissas para a estimativa do EBITDA da Companhia.
b.

comparativo dos dados projetados para períodos já transcorridos com o efetivo desempenho dos indicadores,
indicando com clareza as razões que levaram a desvios nas projeções

(i) Investimentos
No dia 21 de novembro de 2018 a Companhia divulgou a revisão da previsão de investimentos para o ciclo 2018-2022, de
aproximadamente R$ 5.718,7 milhões, o incremento está voltado para a melhoria da eficiência e da confiabilidade operacional
da Companhia.
(ii) Programa de Produtividade
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia descontinuou suas projeções, conforme mencionado no item (a).
c.

projeções relativas a períodos ainda em curso que permanecem válidas na data de entrega do formulário e, em
caso de substituição, explicar por que elas foram abandonadas ou substituídas

(i) Investimentos
No dia 15 de maio de 2018 a Companhia divulgou a previsão de investimentos para o ciclo 2018-2022, de aproximadamente
R$ 4.942,0 milhões voltado para a melhoria da eficiência e da confiabilidade operacional da Companhia.
(ii) Programa de Produtividade
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia descontinuou suas projeções, conforme mencionado no item (a).
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(a) atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que a ele se
reportam
A Companhia é administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria Executiva, com os poderes
conferidos pela lei aplicável e de acordo com o estatuto social da Companhia. A Companhia conta ainda com
um Comitê de Remuneração e Pessoas, um Comitê de Auditoria e um Comitê de Estratégia, Inovação e
Sustentabilidade, todos com funcionamento de caráter permanente.
Conselho de Administração
De acordo com o Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração será composto por no mínimo
5 (cinco) membros e no máximo 9 (nove) membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, para
um mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Nos termos do Regulamento do Novo
Mercado, no mínimo 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), o que for maior, dos membros do Conselho de
Administração deverão ser conselheiros independentes, devendo a caracterização dos indicados ao conselho
de administração como conselheiros independentes ser deliberada na assembleia geral que os eleger.
Além de outras hipóteses previstas em lei e no estatuto social da Companhia, compete ao Conselho de
Administração: (i) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, definindo sua missão, seus objetivos
estratégicos e diretrizes; (ii) aprovar, no início de cada exercício, os Planos de Negócios Anual e Quinquenal
da Companhia, que compreenderão os orçamentos anuais ou plurianuais, todos os planos de investimento de
capital, os planos estratégicos, os programas de manutenção das instalações da Companhia e seus limites
máximos de alavancagem, bem como suas revisões; (iii) fiscalizar a gestão dos diretores, examinando, a
qualquer tempo, as atas, livros e papéis da Companhia, solicitando, através do Diretor Presidente, informações
sobre contratos celebrados, ou em vias de celebração, e quaisquer outros atos, pela Companhia e pelas
sociedades direta ou indiretamente controladas; (iv) fixar os critérios e procedimentos e avaliar formalmente o
desempenho da Companhia, do Diretor Presidente individualmente, bem como aprovar a proposta de avaliação
feita por este sobre os demais integrantes da Diretoria Executiva; (v) fixar, com base nas recomendações do
Comitê de Remuneração e Pessoas, critérios e diretrizes gerais de remuneração e a política de benefícios dos
diretores e do próprio Conselho de Administração e respectivos comitês de assessoramento, incluindo planos
de incentivo de longo prazo baseados ou referenciados em ações da Companhia; (vi) fixar, com base em
recomendação do Comitê de Remuneração e Pessoas e observado o montante da remuneração anual global
dos Administradores fixada em Assembleia Geral, a remuneração individual dos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria Executiva, quando não houver deliberação a respeito da Assembleia Geral; (vii)
convocar a Assembleia Geral nos casos previstos em lei ou quando julgar conveniente; (viii) eleger e destituir
os membros da Diretoria Executiva, fixando-lhes as atribuições, inclusive designando o Diretor Vice-Presidente
que cumulará a função de Diretor de Relações com Investidores; (ix) manifestar-se a respeito do relatório da
administração, das demonstrações contábeis e contas da Diretoria Executiva; (x) vetar a execução de decisões
da Diretoria Executiva eventualmente adotadas que tenham violado as disposições do Estatuto; (xi) aprovar a
política de dividendos da Companhia e, observadas as disposições legais e ouvido o Conselho Fiscal, se em
funcionamento, declarar (a) no curso do exercício social e até a Assembleia Geral Ordinária, dividendos
intercalares e/ou intermediários, inclusive a título de antecipação parcial ou total do dividendo mínimo
obrigatório, à conta: (a.i) de lucros apurados em balanços semestrais, trimestrais ou em períodos menores de
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tempo, ou (a.ii) de lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no último balanço anual, semestral ou
trimestral; (b) determinar o pagamento de juros sobre o capital próprio; (xii) a celebração de quaisquer acordos,
contratos, documentos, títulos, instrumentos ou investimentos de capital, financiamentos, empréstimos ou
mútuos, que tenham o mesmo objeto e as mesmas partes, cujo valor individual ou global, no período dos últimos
12 (doze) meses, seja superior a 2,5% (dois e meio por cento) do patrimônio líquido total da Companhia, ou
qualquer porcentagem inferior do mesmo que venha a ser estabelecida pelo Conselho de Administração,
determinado com base nas demonstrações financeiras auditadas mais recentes da Companhia, exceto (a) os
especificados no Plano de Negócios Anual, inclusive no que diz respeito às suas principais condições; (b) os
contratos de compra de energia, provenientes de editais de leilões de compra de energia elétrica homologados
pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e demais Contratos de Compra de Energia no Ambiente
de Contratação Regulada; e (c) Contrato de Conexão e Uso do Sistema de Transmissão e de Distribuição, bem
como respectivos os Contrato de Constituição de Garantia. Dependerão ainda da aprovação prévia do
Conselho de Administração quaisquer das operações acima referidas nos itens (a), (b) e (c) acima,
independentemente do valor, caso o endividamento adicional por elas representado ultrapasse os limites de
alavancagem previstos no Plano de Negócios Anual; (xiii) deliberar sobre a emissão, para colocação privada ou
por meio de oferta pública de distribuição, de Notas Promissórias Comerciais (“Commercial Papers”), de
debêntures, de debêntures conversíveis em ações, de bônus de subscrição, e de outros títulos ou valores
mobiliários; (xiv) deliberar sobre a venda, locação, cessão, transferência, alienação, liquidação ou outra
disposição de qualquer ativo ou participação acionária da Companhia, que tenham o mesmo objeto e as
mesmas partes, cujo valor individual ou global, no período dos últimos 12 (doze) meses, seja superior a 2,5%
(dois e meio por cento) do patrimônio líquido total da Companhia, ou qualquer porcentagem inferior do mesmo
que venha a ser estabelecida pelo Conselho de Administração, determinado com base nas demonstrações
financeiras auditadas mais recentes da Companhia, exceto os especificados no Plano de Negócios Anual,
inclusive no que tange às suas principais condições; (xv) deliberar sobre a aquisição de quaisquer bens cujo
valor exceda a 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido total da Companhia, ou qualquer porcentagem inferior
do mesmo que venha a ser estabelecida pelo Conselho de Administração, determinado com base nas
demonstrações financeiras anuais auditadas mais recentes da Companhia, exceto aqueles decorrentes de
operações/transações especificados no Plano de Negócios Anual inclusive no que tange às suas principais
condições; (xvi) autorizar a prática de qualquer ato extraordinário de gestão não compreendido, por lei ou pelo
estatuto social da Companhia, na competência de outros órgãos societários; (xvii) autorizar prévia e
expressamente a celebração, pela Companhia ou pelas sociedades direta ou indiretamente controladas, de
quaisquer contratos, que tenham o mesmo objeto e as mesmas partes, nos últimos 12 (doze) meses, e envolvam
os acionistas da Companhia cuja participação represente 5% (cinco por cento) ou mais do capital da
Companhia, ou suas partes relacionadas, ou qualquer pessoa física ou jurídica nas quais os acionistas da
Companhia, ou suas partes relacionadas tenham interesse econômico direto ou indireto, exceto: (i) os contratos
de compra e venda de energia celebrados no ambiente de contratação regulado e (ii) aqueles formalmente
aprovados no Plano de Negócios Anual, inclusive no que diz respeito às suas principais condições; (xviii)
deliberar sobre a constituição e dissolução de subsidiárias da Companhia, no país e no exterior; (xix) a
aquisição, pela Companhia, de ações de sua própria emissão, para efeito de cancelamento ou permanência
em tesouraria para posterior alienação, nos termos da legislação aplicável; (xx) deliberar sobre a emissão,
colocação, preço e condições de integralização de ações e bônus de subscrição, bem como fazer as chamadas
de capital, nos limites do capital autorizado; (xxi) aprovar o regimento interno do Conselho de Administração e
a criação de comitês de assessoramento do Conselho de Administração e respectivos regimentos; (xxii) aprovar
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a emissão de quaisquer documentos, títulos, ações ou outros valores mobiliários pela Companhia, pública ou
particular, bem como a celebração de acordos pela Companhia ou a outorga de quaisquer direitos a terceiros (ou
qualquer modificação subsequente dos mesmos), que possa dar direito ao proprietário ou ao beneficiário de
subscrever ou adquirir documentos, títulos, ações ou outros valores mobiliários integrantes do patrimônio da
Companhia ou de sua própria emissão; (xxiii) escolher e destituir auditores independentes com base em
recomendação do Comitê de Auditoria, os quais não poderão prestar à Companhia serviços que, de acordo
com as normas profissionais, legislação e regulamentos que regulam a profissão do auditor independente,
comprometam a sua independência durante a vigência do contrato; (xxiv) submeter à Assembleia Geral
proposta de alteração do estatuto social da Companhia; (xxv) deliberar sobre a constituição de quaisquer ônus
e gravames sobre bens, móveis ou imóveis, direitos e ativos da Companhia e/ou de suas sociedades direta ou
indiretamente controladas, sempre que o valor total dos ativos objeto da garantia exceda a 2,5% (dois e meio
por cento) do patrimônio líquido total da Companhia, ou qualquer porcentagem inferior do mesmo que venha a
ser estabelecida pelo Conselho de Administração, determinado com base nas demonstrações financeiras
auditadas mais recentes da Companhia, exceto: (a) garantias no âmbito de processos administrativos ou
judiciais da Companhia; ou (b) garantias exigidas no âmbito dos contratos de compra e venda de energia
celebrados no ambiente de contratação regulado; (xxvi) deliberar sobre a prestação de quaisquer garantias por
obrigações de terceiros; (xxvii) deliberar sobre os casos omissos no estatuto social da Companhia que lhe
forem submetidos pela Diretoria Executiva ou determinados pela Assembleia Geral; (xxviii) manifestar-se
favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto
as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze)
dias da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (a) a
conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos
acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para liquidez dos valores mobiliários de
sua titularidade; (b) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (c) alternativas
à aceitação da oferta disponíveis no mercado; e (d) outros pontos que o Conselho de Administração considerar
pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela Comissão de
Valores Mobiliários – CVM; (xxix) aprovar as propostas de fusão, incorporação, cisão, transformação ou
qualquer operação similar que envolva a Companhia e suas subsidiárias; (xxx) autorizar a Companhia a
participar em outras sociedades; (xxxi) fixar o voto a ser dado pelo representante da Companhia nas
Assembleias Gerais e reuniões das sociedades em que participe como sócia ou acionista, aprovar previamente
as alterações do contrato social ou do estatuto social das sociedades em que a Companhia participa, inclusive
aprovando a escolha dos administradores de sociedades controladas ou coligadas a serem eleitos com o voto
da Companhia; (xxxii) aprovar e revisar o código de conduta, aplicável a todos os empregados e
administradores, e as Políticas de (a) Transações com Partes Relacionadas; (b) Gestão de Riscos; (c) Crédito
e Investimentos; (d) Negociações de Valores Mobiliários; (e) Divulgação e Manutenção de Sigilo de
Informações; (f) Indicação de membros do Conselho de Administração, seus comitês de assessoramento, e da
Diretoria Executiva; e (g) Remuneração; h) Contratação de Auditores Externos; e (i) Sustentabilidade; e (xxxiii)
aprovar a abertura e o encerramento de filiais, escritórios ou outras instalações no exterior.
Comitê de Auditoria
O Comitê de Auditoria é um órgão estatuário, de caráter permanente e de assessoramento vinculado Conselho
de Administração, e será composto por, no mínimo, 3 (três) membros e, no máximo, 5 (cinco) membros
PÁGINA: 331 de 509

Formulário de Referência - 2018 - ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.

Versão : 18

12.1 - Descrição da estrutura administrativa
integrantes do conselho ou não, eleitos pelo Conselho de Administração para um mandato de 2 (dois) anos,
admitindo-se a reeleição por até 5 (cinco) mandatos consecutivos. Para maiores informações, vide item
12.1(a)(ii) deste Formulário de Referência.

Comitê de Remuneração e Pessoas
O Comitê de Remuneração e Pessoas da Companhia terá funcionamento permanente e será composto por,
no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros conselheiros ou não, eleitos e destituíveis pelo Conselho
de Administração a qualquer tempo, por um prazo de 2 (dois) anos, observado que 1 (um) membro será,
necessariamente, conselheiro independente da Companhia, tal como definido no Regulamento do Novo
Mercado. É necessário que ao menos 1 (um) dos membros do Comitê de Remuneração e Pessoas tenha
experiência prévia comprovada em administração de recursos humanos e no desempenho de funções relativas
ao estabelecimento de políticas de remuneração, metas corporativas e atração e retenção de pessoal.
O Comitê será responsável por assessorar o Conselho de Administração em questões relacionadas aos modelos
de remuneração da administração da Companhia e na tomada de decisões relacionadas aos seus recursos
humanos.
Compete ao Comitê de Remuneração e Pessoas, além de outras funções que possam vir a ser atribuídas pelo
Conselho de Administração: (i) propor e revisar anualmente, os parâmetros e diretrizes e a consequente política
de remuneração e demais benefícios a serem atribuídos aos administradores da Companhia, aos membros
dos comitês consultivos e demais órgãos de assessoramento do Conselho de Administração, bem como dos
reportes diretos à Diretoria Executiva da Companhia e de suas controladas; (ii) propor anualmente a
remuneração dos administradores da Companhia, a ser submetida à Assembleia Geral; (iii) recomendar à
aprovação do Conselho de Administração a alocação do montante global da remuneração fixada pela
Assembleia Geral, dos honorários mensais de cada um dos Administradores, membros dos comitês consultivos
e dos demais órgãos de assessoramento da Companhia; (iv) revisar e recomendar, com relação ao DiretorPresidente, seu: (a) nível salarial anual, (b) incentivo anual de remuneração e incentivo de remuneração a longo
prazo, (c) condições aplicáveis à sua contratação, em relação a demissão e mudança de cargo, e (d) qualquer
outro tipo de remuneração, indenização e benefícios; (v) revisar a proposta preparada pelo Diretor- Presidente
para cada membro da Diretoria Executiva da Companhia e realizar recomendações em relação a:
(a) nível salarial anual; (b) incentivo anual de remuneração e incentivo de remuneração a longo prazo, (c)
condições aplicáveis à sua contratação, em relação a demissão e mudança de cargo, e (d) qualquer outro tipo
de remuneração, indenização e benefícios; (vi) recomendar à aprovação do Conselho de Administração da
Companhia a implementação ou a revisão dos planos de incentivo de longo prazo da Companhia, inclusive
aqueles baseados ou referenciados em ações; (vii) gerir os planos de incentivo de longo prazo da Companhia,
inclusive aqueles baseados ou referenciados em ações, em consonância com as políticas da Companhia e as
diretrizes aprovadas pelo Conselho de Administração, cabendo-lhe adotar todas as medidas e providências
necessárias e adequadas para a administração dos planos; (viii) recomendar à aprovação do Conselho de
Administração, nos termos dos planos aprovados em Assembleia Geral: (a) a criação de programas de outorga
de ações ou de opções de aquisição de ações; (b) da inclusão de participantes nos planos; e (c) os termos e
condições das outorgas, bem como eventuais alterações; (ix) recomendar à aprovação do Conselho de
Administração, a atribuição, aos administradores da Companhia, de sua parcela de participação nos lucros
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apurados em balanços levantados pela Companhia, incluindo balanços intermediários, respeitadas as
limitações e disposições estatutárias e legais; (x) revisar e submeter ao Conselho de Administração as metas e
objetivos relativos aos planos de remuneração dos administradores e reportes diretos à Diretoria Executiva da
Companhia, acompanhando sua implementação e realizando a avaliação do desempenho de tais
administradores e funcionários em face de tais metas e objetivos; (xi) identificar pessoas aptas a se tornarem
membros da Diretoria Executiva, e recomendar tais candidatos ao Conselho de Administração, obedecidas as
normas legais, regulamentares e do estatuto social da Companhia com relação aos requisitos e impedimentos
e para eleição de administradores; (xii) verificar a adequação da indicação de candidatos a membro do
Conselho de Administração, de seus comitês de assessoramento e da Diretoria Executiva aos critérios definidos
no estatuto social da Companhia e no Regulamento do Novo Mercado, incluindo a emissão de parecer acerca
do tema; e (xiii) desenvolver, em conjunto com o Diretor Presidente da Companhia, planos de sucessão para
garantir que os cargos nos órgãos da administração sejam sempre ocupados por pessoas preparadas,
familiarizadas com as atividades da Companhia e de suas controladas, e aptas a implementar seus planos de
negócios, seus objetivos de longo prazo e a garantir a sua continuidade.
Comitê de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade
O Comitê de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade terá funcionamento permanente e será composto por, no
mínimo 3 (três), e, no máximo, 5 (cinco) membros, conselheiros ou não, eleitos e destituíveis pelo Conselho de
Administração para um mandato de 2 (dois) anos.
O Comitê de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade é órgão estatutário de assessoramento e reporte direto
ao Conselho de Administração, responsável por acompanhar e recomendar estratégias operacionais e
comerciais da Companhia e de sociedades controladas diretas e indiretamente pela Companhia, tendo como
atribuições: (i) assessorar o Conselho de Administração na fixação dos objetivos estratégicos da Companhia;
(ii) analisar os planos estratégicos e de investimento previamente à sua apreciação pelo Conselho de
Administração; (iii) monitorar a implantação dos projetos dos planos estratégicos, propor eventuais ajustes que
se façam necessários, e acompanhar o atingimento das metas fixadas; (iv) analisar a estratégia de inovação e
de pesquisa e desenvolvimento (P&D) adotada pela Companhia e por suas controladas, estabelecendo
diretrizes logrando a melhoria na eficiência operacional e ganho de valor para o acionista; (v) recomendar ao
Conselho de Administração a adoção e alteração das estratégias e/ou ações relacionadas às estratégias, à
inovação e à pesquisa e desenvolvimento (P&D) nas áreas de energia, de gestão, de novos produtos e de
processos; (vi) monitorar a implantação das estratégias e ações de inovação e de pesquisa e desenvolvimento
(P&D) no âmbito da Companhia e de suas controladas; (vii) avaliar propostas de investimentos nas áreas de
inovação e de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e recomendar ao Conselho de Administração a realização
de tais investimentos; (viii) acompanhar e avaliar os resultados da implantação de ferramentas de gestão
sustentáveis e inovadoras; (ix) assessorar o Conselho de Administração nos aspectos relacionados à
sustentabilidade, mediante identificação, abordagem e tratamento de assuntos que representem riscos ou
possam ter impacto relevante nos negócios, nos resultados de longo prazo, no relacionamento com as partes
interessadas e na imagem da Companhia; (x) aprovar relatórios de práticas e ações de sustentabilidade; (xi)
aprovar políticas relacionadas às questões de responsabilidade socioambiental; (xii) manter a Política de
Sustentabilidade consistente e atualizada, propondo alterações sempre que necessário; e (xiii) das as diretrizes
para a formulação da estratégia de sustentabilidade empresarial, à luz da missão, visão e valores da
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Companhia.

(i)

informar se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão

responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue esses regimentos, locais na
rede mundial de computadores onde esses documentos podem ser consultados
Na data deste Formulário de Referência, o Conselho de Administração e o Comitê de Estratégia, Inovação e
Sustentabilidade não possuíam regimento interno próprio formalmente aprovado.
A Companhia possui os seguintes órgãos com regimento interno próprio vigente, os quais são: o Comitê de
Remuneração e Pessoas e o Comitê de Auditoria, aprovados em Reunião do Conselho de Administração
realizada em 23 de março de 2018, o Conselho Fiscal, aprovado em reunião do Conselho Fiscal em 07 de
fevereiro de 2018. Tais regimentos estão disponíveis no site da Companhia ri.eletropaulo.com.br.
Na data de apresentação deste Formulário de Referência, a Diretoria Executiva possui regimento interno
próprio.
(ii)

informar se o emissor possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo,

suas principais atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos da
regulamentação emitida pela CVM a respeito do assunto
O Comitê de Auditoria é um órgão estatuário, de caráter permanente e de assessoramento vinculado Conselho
de Administração, e será composto por, no mínimo, 3 (três) membros e, no máximo, 5 (cinco) membros
integrantes do conselho ou não, eleitos pelo Conselho de Administração para um mandato de 2 (dois) anos,
admitindo-se a reeleição por até 5 (cinco) mandatos consecutivos. A composição do Comitê de Auditoria deve
observar o seguinte: (i) pelo menos 1 (um) membro do Comitê de Auditoria deve ter reconhecida experiência
em assuntos de contabilidade societária, riscos e auditoria, possuindo: (a) conhecimento dos princípios
contábeis geralmente aceitos e das demonstrações financeiras; (b) habilidade para avaliar a aplicação desses
princípios em relação às principais estimativas contábeis; (c) experiência preparando, auditando, analisando
ou avaliando demonstrações financeiras que possuam nível de abrangência e complexidade comparáveis aos
da Companhia; (d) formação educacional compatível com os conhecimentos de contabilidade societária
necessários às atividades do Comitê de Auditoria; e (e) conhecimento de controles internos e procedimentos
de contabilidade societária; (ii) ao menos 1 (um) membro deverá ser conselheiro independente; (iii) é vedada
a participação, como membros do Comitê de Auditoria, dos diretores da Companhia, de suas controladas, de
acionistas controladores, coligadas ou sociedades sob controle comum; (iv) para avaliação do cumprimento do
requisito de independência previsto no item (ii) acima, o membro do Comitê de Auditoria: (a) não pode ser, ou
ter sido nos últimos 5 (cinco) anos, (1) diretor ou empregado da Companhia, seus acionistas controladores,
controladas, coligadas, ou sociedades em controle comum, direta ou indiretamente; ou (2) responsável técnico
de equipe envolvida nos trabalhos de auditoria da Companhia; e (b) não pode ser cônjuge, parente em linha
reta ou colateral, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, das pessoas referidas no subitem (a)
acima; e (v) o mesmo membro do Comitê de Auditoria pode acumular ambas as funções referidas nos itens (i) e
(ii) acima.
Esse Comitê tem por principal objetivo assessorar e aconselhar o Conselho de Administração na supervisão
financeira da Companhia, bem como assegurar a adequação das atividades dos auditores independentes e
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previstas no Estatuto Social da Companhia: (i) propor ao Conselho de Administração a indicação dos auditores
independentes, a substituição de tais auditores independentes, bem como aprovar a remuneração deste e o
escopo dos serviços contratados e opinar sobre a contratação do auditor independente para qualquer outro
serviço; (ii) supervisionar as atividades dos auditores independentes, a fim de avaliar: (a) a sua independência;
(b) a qualidade dos serviços prestados; e (c) a adequação dos serviços prestados às necessidades da
Companhia; (iii) supervisionar as atividades da auditoria interna da Companhia e de suas controladas,
monitorando a efetividade e a suficiência da estrutura, bem como a qualidade e integridade dos processos de
auditoria interna e independente, inclusive conduzindo avaliação anual de desempenho do diretor responsável
pelo departamento de auditoria interna, propondo ao Conselho de Administração as ações que forem
necessárias; (iv) supervisionar as atividades da área de elaboração das demonstrações financeiras da
Companhia e de suas controladas; (v) supervisionar as atividades da área de controles internos da Companhia
e de suas controladas; (vi) avaliar e monitorar a qualidade e integridade das informações trimestrais, das
demonstrações intermediárias e das demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas,
efetuando as recomendações que entender necessárias ao Conselho de Administração; (vii) monitorar a
qualidade e integridade dos mecanismos de controles internos da Companhia e de suas controladas,
apresentando as recomendações de aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos que entender
necessárias; (viii) avaliar a efetividade e suficiência dos sistemas de controle e gerenciamento de riscos,
abrangendo riscos legais, tributários e trabalhistas; (ix) manifestar-se, previamente ao Conselho de
Administração, a respeito do relatório anual sobre o sistema de controles internos e de gerenciamento de riscos
corporativos da Companhia; (x) opinar, a pedido do Conselho de Administração, na hipótese do Conselho Fiscal
não estar em funcionamento, sobre as propostas dos órgãos de administração, a serem submetidas à
Assembleia Geral, relativas à modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição,
orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão; (xi) monitorar
a qualidade e integridade das informações e medições divulgadas com base em dados contábeis ajustados e em
dados não contábeis que acrescentem elementos não previstos na estrutura dos relatórios usuais das
demonstrações financeiras; (xii) avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia, podendo inclusive
requerer informações detalhadas de políticas e procedimentos relacionados com: (a) a remuneração da
administração; (b) a utilização de ativos da Companhia; e (c) as despesas incorridas em nome da Companhia;
(xiii) avaliar, monitorar e recomendar ao Conselho de Administração a correção, atualização ou aprimoramento
das políticas internas da Companhia, sempre que necessário; (xiv) avaliar e monitorar os controles existentes
para as transações da Companhia e suas controladas com partes relacionadas, bem como para a sua
divulgação; (xv) analisar e opinar previamente sobre as transações da Companhia e suas controladas com
partes relacionadas, podendo, se assim julgar pertinente, contratar consultores externos para subsidiar tal
análise, que deverá avaliar a adequação dos termos e condições da transação ao menos sob os seguintes
aspectos: (a) atendimento às diretrizes estabelecidas na Política de Transações entre Partes Relacionadas: (b)
comutatividade da transação; (c) alinhamento com as condições de mercado; e (d) ausência de vantagens ou
benefícios indevidos a qualquer das partes envolvidas na transação; (xvi) opinar sobre as matérias que lhe
sejam submetidas pelo Conselho de Administração; (xvii) revisar periodicamente, com a administração da
Companhia e com os auditores independentes, em reuniões conjuntas ou separadas: (a) quaisquer análises
ou demais comunicações escritas elaboradas pela administração e/ou pelos auditores independentes,
contendo questões relevantes sobre divulgação de informações financeiras e correspondentes entendimentos
adotados na elaboração das demonstrações financeiras; (b) as políticas e práticas contábeis críticas da
Companhia; (c) as operações e estruturas não refletidas nas demonstrações financeiras; (d) quaisquer
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questões relevantes relativas a princípios contábeis e apresentação das demonstrações financeiras, incluindo
quaisquer mudanças significativas na escolha ou aplicação de princípios contábeis pela Companhia; e (e) o
efeito de iniciativas ou atos, aplicáveis à Companhia, por parte de autoridades administrativas ou encarregadas
de disciplina contábil; (xviii) monitorar o cumprimento das leis, regulamentos e sistemas de conformidade
(compliance) pela organização; (xix) monitorar os aspectos de ética e conduta, incluindo a efetividade do código
de conduta e do canal de denúncias (abrangendo o tratamento das denúncias recebidas) e eventual existência
de fraude; (xx) supervisionar as atividades da auditoria interna, incluindo a qualidade dos seus trabalhos,
estrutura existente, plano de trabalho e resultados dos trabalhos realizados; (xxi) apreciar eventuais conflitos
de interesses envolvendo os membros do Conselho de Administração da Companhia, bem como fornecer
opinião sobre a possibilidade ou não de quaisquer de tais Conselheiros votarem qualquer matéria que possa
ensejar conflito de interesses. O membro do comitê de auditoria envolvido em eventual conflito de interesses,
não poderá participar das reuniões de análise e deliberação do caso em questão. Contudo, será obrigado a
colaborar integralmente com as investigações, sempre que solicitado, fornecendo toda e qualquer informação
relativa ao caso sob investigação.
O Comitê de Auditoria da Companhia atende aos requisitos das regulamentações aplicáveis, incluindo a
regulamentação emitida pela Comissão de Valores Mobiliários a respeito do assunto.
(iii) informar de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria
independente, indicando se o emissor possui uma política de contratação de serviços de extra-auditoria
com o auditor independente, e informando o órgão responsável pela aprovação da política, data da
aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o
documento pode ser consultado
O Conselho de Administração da Companhia, através do seu Comitê de Auditoria, aprova a nomeação dos
auditores independentes, a substituição de tais auditores independentes, a remuneração e o escopo dos
serviços contratados, bem como supervisiona as atividades dos auditores independentes, a fim de avaliar: (a)
a sua independência; (b) a qualidade dos serviços prestados; e (c) a adequação dos serviços prestados às
necessidades da Companhia.
A Companhia possui política de contratação dos auditores independentes para outros serviços não relacionados
com a auditoria das demonstrações contábeis, aprovada pelo Conselho de Administração em 82/05/2018.

(b)

em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais Diretoria Executiva

A Diretoria Executiva da Companhia será composta por, no mínimo, 4 (quatro) e, no máximo, 8 (oito) membros,
sendo 1 (um) Diretor Presidente e os demais Diretores Vice-Presidentes, dos quais um cumulará a função de
Diretor de Relações com Investidores, todos residentes no País, acionistas ou não, com um mandato unificado
de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição.
Os membros da Diretoria Executiva desempenharão suas funções de acordo com o objeto social da Companhia
e de modo a assegurar a condução normal de seus negócios e operações com estrita observância das
disposições do estatuto social da Companhia e das resoluções das assembleias gerais de acionistas e do
Conselho de Administração. Compete à Diretoria Executiva administrar e representar a sociedade, com
poderes para contrair obrigações, transigir, ceder e renunciar direitos, doar, onerar e alienar bens sociais,
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inclusive os integrantes do ativo permanente, sempre observadas as disposições e os limites aplicáveis e os
atos de competência exclusiva do Conselho de Administração previstos em lei e no estatuto social da
Companhia.
Compete à Diretoria Executiva administrar e representar a Companhia, com poderes para contrair obrigações,
transigir, ceder e renunciar direitos, doar, onerar e alienar bens sociais, inclusive os integrantes do ativo
permanente. Tais funções devem ser desempenhadas em acordo com o objeto social da Companhia e de modo
a assegurar a condução normal de seus negócios e em operações com estrita observância das disposições do
Estatuto Social da Companhia e das resoluções das assembleias gerais de acionistas e do Conselho de
Administração.
Não há definição ou individualização das responsabilidades dos diretores estatutários no Estatuto Social da
Companhia. Entretanto, a Companhia informa abaixo as atribuições dos membros da Diretoria Executiva
consignadas em reunião do Conselho de Administração:
Diretor Presidente: (i) presidir todos os negócios realizados em seu âmbito de decisão; (ii) superintender a
política geral da Companhia fixada pelo Conselho de Administração; (iii) convocar e presidir os trabalhos das
reuniões de Diretoria; (iv) coordenar as atividades da Diretoria; (v) Definir as estratégias para a manutenção e
ampliação dos serviços de distribuição de energia; (vi) Garantir o pleno funcionamento da rede, assegurando
serviços de qualidade aos usuários e resultados operacionais; (vii) orientar a elaboração dos orçamentos da
Companhia quanto a seus limites e condicionantes internos e externos; (viii) orientar os planos de atuação
setoriais da Diretoria; (ix) coordenar o atendimento e as relações com os órgãos governamentais, o Conselho
de Administração e o Conselho Fiscal, quando instalado; e (x) coordenar o desenvolvimento, implementação e
gestão das ações, políticas e programas de recursos humanos;
Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores: (i) Estabelecer e assegurar a adequada satisfação
e execução das necessidades de captação de recursos financeiros, através da implementação de estruturas
de captação e de negociações no mercado local e internacional, incluindo operações com bancos privados e
investidores institucionais; (ii) assegurar o relacionamento com bancos e análises de oportunidades de
mercado, através do acompanhamento do fluxo de informações obtidas com as agências de ratings local e
internacional; (iii) definir e acompanhar as informações enviadas aos credores da empresa, tais como:
projeções, indicadores financeiros usualmente estabelecidos em contrato e/ou praticados no mercado,
certificados, entre outros; (iv) estabelecer e assegurar o acompanhamento, análise e negociações dos contratos
de dívida junto as instituições financeiras, ao BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social, e quaisquer outros agentes de financiamento, (v) contribuir com análise e interação com advogados
externos referente à documentação dos contratos de dívida e similares; (vi) determinar a gestão do fluxo de
caixa, previsão e planejado, análise de risco, estratégia e política de hedge; (vii) revisão e aprovação das
conciliações bancárias e Contas a Receber e a Pagar; (viii) garantir a qualidade , transparência e robustez dos
controles, processos e consistência das demonstrações financeiras da companhia; (ix) assegurar o pleno
atendimento regulatório na condução dos negócios da Companhia e das demonstrações financeiras; (x) zelar
pela estratégia de administração e acompanhamento de todos os processos referentes ao Fundo de
Previdência Privada da organização; (xi) liderar a gestão de riscos e a implementação das estratégias
relacionadas; (xii) assegurar o pleno compliance tributário da Companhia;
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Diretor Vice-Presidente: (i) Responsável pelos assuntos de caráter regulatório, político e institucional, bem
como os processos de informações corporativas e de gestão empresarial quanto a temas de natureza
regulatória, de natureza institucional e de relacionamento com os meios de comunicação, de forma integrada;
(ii) Garantir análises das regulamentações propostas, com impactos na Companhia e no Contrato de Concessão,
identificando e avaliando riscos e oportunidades; e (iii) Assegurar os processos de fixação, reajuste e revisão
periódica das tarifas de fornecimento e de uso do sistema; (iv) definir estratégias comerciais da Companhia; (v)
assegurar resultados financeiros e comercias em conformidade com o estabelecido e aprovado no planejamento
estratégico da Companhia; (vi) assegurar o atendimento ao crescimento de novos consumidores bem como a
qualidade geral dos serviços prestados em conformidade com o contrato de concessão e regulações aplicáveis;
(vii) definir ações para o combate de fraudes e recuperação de receitas aplicando ações direcionadas; (vii)
garantir a aplicação das políticas de segurança, meio-ambiente e responsabilidade social;
Diretor Vice-Presidente: (i) desenvolver estratégias, contribuindo com informações, análises e recomendações
em linha com os objetivos organizacionais; (ii) acompanhar o mercado para assegurar a aplicabilidade da Política
de Remuneração, mantendo-a equilibrada internamente e competitiva, contribuindo com o aumento de
produtividade e qualidade; (iv) implementar estratégias de atuação das áreas de RH, definindo as
responsabilidades e diretrizes de gestão de talentos, departamento pessoal, legislação trabalhista,
remuneração, benefícios, saúde e bem-estar, treinamento e desenvolvimento, planos de sucessão e relações
trabalhistas; (v) garantir o desenvolvimento e atualização de políticas, procedimentos, métodos e diretrizes,
para orientar a gestão dos recursos e alinhamento no cumprimento de suas melhores práticas; (vi) desenvolver
e implementar estratégias para melhoria do clima organizacional; (vii) utilizar ferramentas de comunicação
interna para auxiliar na estratégia de RH da empresa, para garantir o alinhamento interno e transmissão de
informações; (viii) assegurar a implementação da política de sucessão no mapeamento, identificação e
desenvolvimentos de talentos para o negócio, criando sucessores para a liderança da empresa; (ix)
acompanhar negociações coletivas, garantindo aplicabilidade do Acordo Coletivo; e (x) responder pela criação,
manutenção e controle de todo orçamento de Pessoas da organização;
Diretor Vice-Presidente: (i) definir a estratégia, o planejamento e o desenvolvimento das ações no âmbito
jurídico; (ii) auxiliar as demais áreas da Companhia, no que tange aos aspectos legais e jurídicos; (iii) contribuir
no assessoramento das questões relacionadas a estrutura societária; (iv) garantir a padronização de
instrumentos e de procedimentos jurídicos praticados; (v) estabelecer os escritórios terceirizados que prestam
serviços de assessoria jurídica a Companhia, bem como coordenar e avaliar a qualidade dos serviços prestados;
(vi) assegurar a revisão dos procedimentos, notificações, requerimentos, recursos e quaisquer outros
documentos emitidos pela área jurídica, tanto nacionais como internacionais; (vii) assessorar a Presidência,
Vice-Presidências, Diretorias e demais áreas da Companhia em todos assuntos legais de relevância; (viii)
gerenciar todos os processos administrativos e judiciais, em que a Companhia seja parte e, periodicamente ou
quando solicitado, informar à Diretoria e ao Conselho de Administração sobre a estratégia processual e jurídica
adotada, com também a movimentação de tais processos; (ix) assegurar a ética e compliance; e (x) conduzir
os processos da auditoria interna; e
Diretor Vice-Presidente: (i) definir estratégias para a área de distribuição, assegurando a sustentabilidade dos
negócios da Companhia, através da obtenção de resultados operacionais e financeiros; (ii) definir as estratégias
para a manutenção e ampliação dos serviços de distribuição de energia; (iii) assegurar resultados operacionais
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e financeiros em conformidade com o estabelecido e aprovado no planejamento estratégico da Companhia; (iv)
determinar a gestão e cumprimento do orçamento de investimento da empresa, através das diretrizes
determinadas e aprovadas; (v) assegurar o atendimento ao crescimento de mercado e a qualidade geral dos
serviços prestados em conformidade com o contrato de concessão e regulações aplicáveis; (vi) garantir a
aplicação das políticas de segurança, meio- ambiente e responsabilidade social.
Na data de apresentação deste Formulário de Referência, a Diretoria Executiva possui regimento interno
próprio.
(c)

data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente

O Conselho Fiscal da Companhia foi instalado pelos acionistas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
realizada em 27 de abril de 2018.
O Conselho Fiscal da Companhia com funcionamento não permanente, exercerá as atribuições impostas por
lei e somente será instalado mediante solicitação de acionistas, nos termos da lei aplicável e das Instruções da
CVM. Na hipótese de ser instalado o Conselho Fiscal, este será composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo,
5 (cinco) membros efetivos e suplentes em igual número, acionistas ou não, residentes no Brasil, todos eleitos
e destituíveis pela assembleia geral, sendo permitida a reeleição.

(d)

mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê e de seus membros,
identificando o método utilizado

(i)

a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita somente em

relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus membros
O processo de avaliação de desempenho da Diretoria Executiva da Companhia ocorre anualmente com base no
resultado estipulado no contrato de gestão (metas definidas individualmente para cada diretor) e com base na
avaliação individual em relação as competências comportamentais da Companhia.
Os demais órgãos da administração e comitês da Companhia não possuem mecanismos de avaliação de
desempenho.

(ii)

metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação

O processo de avaliação de desempenho dos diretores estatutários e não estatutários da Companhia está
alinhado com suas estratégias, conjunto de objetivos estratégicos e metas de curto e longo prazo contido no
mapa estratégico. Essas metas têm abrangência em todos os processos de negócio e áreas, bem como são
desdobradas para cada diretor (estatutário e não estatutário) e formalizadas por meio dos contratos de gestão
individuais. O acompanhamento do contrato de gestão acontece mensalmente dentro dos fóruns de
performance. No final do ano, é feita uma avaliação completa do nível de alcance dos objetivos e metas (da
Companhia).
As avaliações dos diretores estatutários e não estatutários, são revisadas e validadas pela Companhia através
de um comitê de Desempenho e Remuneração. Não existe processo formal de avaliação de desempenho para
os membros dos comitês ou órgãos, nem tampouco para os membros dos conselhos de administração e fiscal.
Atrelado ao processo de administração de desempenho dos diretores estatutários e não estatutários, a
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Dessa forma, a Companhia busca atribuir aos seus executivos incentivos de médio e longo prazo, que objetivam
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alinhar os interesses dos próprios executivos e acionistas. Entre as metas, a Companhia destaca o
acompanhamento do seu resultado mensurado pelo fluxo de caixa, segurança e melhoria de performance
conforme detalhado no subitem 13.1(c) deste Formulário de Referência.
Outra métrica mensurada é a performance em segurança, considerando o número de acidentes com pessoal
próprio, terceiros, com o público e afastamentos e quantidade de “Safety Walks” realizados.
Os mecanismos são recomendados pelo Comitê de Remuneração e Pessoas e aprovados pelo Conselho de
Administração da Companhia.

(iii)

como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o funcionamento

deste órgão
Através do processo de avaliação de desempenho, a Companhia realiza o acompanhamento da contribuição
individual de cada executivo e, consequentemente, do respectivo órgão ocupado como um todo como estratégia
de organização. A avaliação é realizada para alcançar objetivos de curto prazo e que resultam em melhorias para
Companhia a longo prazo.

(iv)

se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não contrata serviços de consultoria ou assessoria externos.
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(a)

prazos de convocação

A Companhia não adota prática diferenciada em relação ao previsto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") quanto ao prazo de convocação de assembleias gerais.
Dessa forma, as assembleias gerais da Companhia são convocadas mediante anúncio publicado por 3 vezes no
Diário Oficial do Estado de São Paulo, bem como em outro jornal de grande circulação, e a primeira convocação
deve ser feita, no mínimo, 30 (trinta) dias antes da realização da assembleia geral, e a segunda convocação
deve ser feita com, no mínimo, 8 (oito) dias de antecedência.
(b)

competências

A Companhia não adota prática diferenciada em relação ao previsto na Lei das Sociedades por Ações e demais
regulamentações aplicáveis quanto às competências das assembleias gerais. Nesse sentido, à Assembleia Geral
são atribuídas, entre outras, as seguintes competências: (i) reformar o estatuto social da Companhia; (ii) eleger
ou destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e do conselho fiscal da Companhia;
(iii) tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles
apresentadas; (iv) suspender o exercício dos direitos do acionista, nos termos do artigo 120 da Lei das
Sociedades por Ações; (v) deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação
do capital social; (vi) deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução
e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; (vii) autorizar os administradores a confessar
falência e pedir concordata; (viii) deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta perante a
CVM; e (ix) deliberar sobre a saída do Novo Mercado da B3.
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(c)

endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão

à disposição dos acionistas para análise
Os documentos estarão disponíveis (i) na sede da Companhia, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa
Rodrigues, nº 939, lojas 1 e 2 (térreo) e 1º ao 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo
Branco Office Park, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo; e (ii) nos websites: da Companhia
(http://ri.eletropaulo.com.br/), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.bmfbovespa.com.br), em
conformidade com as disposições da Lei n.º 6.404/1976 e regulamentação da CVM.
(d)

identificação e administração de conflito de interesses

A Companhia atualmente não estabelece nenhum mecanismo específico ou política para fins de identificação
de eventual conflito de interesses de algum acionista em relação a matéria a ser deliberada em Assembleia
Geral. Nos termos da Lei nº 6.404/76, cabe ao Presidente da Assembleia declarar a existência do conflito de
interesses e impedir o voto do acionista, somente devendo fazê-lo nos casos em que a proibição de voto
restar evidente.
(e)

solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto

Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação para participação
na Assembleia Geral deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do artigo 126, § 1º, da
Lei das Sociedades por Ações. Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no artigo 654, § 1º e § 2º do
Código Civil, a procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação completa do
outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes
conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante.
Vale mencionar que (a) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representados
na Assembleia Geral por procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição
financeira, consoante previsto no artigo 126, § 1º da Lei das Sociedades por Ações; e (b) as pessoas jurídicas
que forem acionistas da Companhia poderão, nos termos da decisão da CVM no âmbito do Processo CVM
RJ2014/3578, julgado em 04 de novembro de 2014, ser representadas por procurador constituído em
conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade
de tal pessoa ser administrador da Companhia, acionista ou advogado.
No caso de procuração em língua estrangeira, esta deverá ser acompanhada dos documentos societários,
quando relativa à pessoa jurídica, e do instrumento de mandato, todos devidamente vertidos para o português
por tradutor juramentado, não sendo necessária a sua notarização e a consularização. Os documentos em
inglês e espanhol estão dispensados também de tradução.
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(f)

formalidades necessárias para a aceitação de instrumentos de procuração outorgados por

acionistas, indicando se o emissor admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico
O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à assembleia geral munido de: (i) documentos
hábeis à comprovação de sua identidade; (ii) comprovante expedido pela instituição financeira depositária
das ações escriturais de titularidade do acionista ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei das
Sociedades por Ações; e (iii) instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei, na
hipótese de representação do acionista.
Para fins de melhor organização da assembleia geral, a Companhia recomenda aos acionistas que depositem
na sede da Companhia os documentos retro referidos com antecedência de 72 (setenta e duas) horas
contadas da data da realização da assembleia geral.
A Companhia exige o reconhecimento de firma das procurações conferidas no território brasileiro e a
notarização daquelas concedidas fora do país. A Companhia não exigirá a tradução juramentada de
documentos que tenham sido originalmente lavrados em língua portuguesa, inglesa ou espanhola.
A Companhia ainda não admite procurações outorgadas por meio eletrônico.
(g)

formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando enviados

diretamente à companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma,
notarização e consularização
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deverá acessar a área de Governança Corporativa do site de Relações com Investidores da Companhia
(http://ri.eletropaulo.com.br/) ou o site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br), imprimir
o Boletim, preenchê-lo, rubricar todas as páginas e assiná-lo. Na sequência, deverão encaminhar o Boletim
devidamente preenchido, rubricado e assinado, juntamente com cópia autenticada dos documentos indicados
abaixo, para o seguinte endereço postal: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., Área de
Relações com Investidores – Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº. 939, 7º andar, sala
individual 2, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri - SP, CEP
06460-040, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores:
Documentação autenticada a ser encaminhada à

Pessoa

Pessoa

Fundo

Companhia juntamente com o Boletim

Física

Jurídica

de Inv.

X

X

X

X

X

X

CPF e Documento de identidade com foto do acionista ou
de seu representante legal1
Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e
atualizado2
Documento

que

representantação

comprove

os

poderes

2

Regulamento consolidado e atualizado do
fundo

de

X

X

(1) Documento

de identidade aceitos: RG, RNE, CNH, Passaporte e carteira de registro profissional
oficialmente reconhecida.
(2)
Para fundos de investimentos, documentos do gestor e/ou administrador, observada a política de voto.
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A Companhia não exige o reconhecimento de firma dos boletins de voto conferidos no território brasileiro,
nem a notarização daqueles concedidos fora do país.
Observamos que os documentos societários e de representação das pessoas jurídicas e fundos de
investimentos lavrados em língua estrangeira deverão ser objeto de tradução juramentada para a língua
portuguesa. A Companhia não exigirá a tradução juramentada de documentos que tenham sido originalmente
lavrados em língua portuguesa, inglesa ou espanhola.
O acionista poderá também, se preferir antecipar o encaminhamento dos documentos à Companhia, enviar
as vias digitalizadas do Boletim e dos documentos acima referidos para o endereço eletrônico
assembleia@eletropaulo.com. De qualquer modo, é indispensável que a Companhia receba na Avenida Dr.
Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939 – 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio
Castelo Branco Office Park, Barueri, SP, Brasil, CEP 06460- 040, aos cuidados da Diretoria de Relações com
Investidores, a via original do Boletim e a cópia autenticada dos demais documentos encaminhados
anteriormente por e-mail pelo acionista.
Em até 3 (três) dias contados do recebimento dos referidos documentos, a Companhia avisará ao acionista,
por meio do endereço eletrônico indicado no Boletim, a respeito do recebimento dos documentos e de sua
aceitação.
O Boletim recebido pela Companhia que não esteja regularmente preenchido e/ou não esteja acompanhado
dos documentos comprobatórios acima descritos será desconsiderado.
A informação sobre eventual desconsideração do Boletim e dos documentos pertinentes será enviada pela
Companhia ao acionista por meio do endereço eletrônico fornecido no Boletim, juntamente com as
orientações necessárias à sua retificação. De qualquer modo, as vias físicas do Boletim eventualmente
retificado pelo acionista, bem como a documentação pertinente, também deverão ser recebidos pela
Companhia.
(h)

sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a distância ou de participação a

distância
A Companhia não dispõe de sistema eletrônico de recebimento de boletim de voto a distância ou de
participação a distância.
(i)

instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação, chapas

ou candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a
distância
Caso o acionista pretenda incluir propostas de deliberação, chapas ou candidatos a membros do conselho
de administração ou do conselho fiscal no boletim de voto à distância, será necessário apresentar tais
propostas, por meio de correspondência enviada ao endereço Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa
Rodrigues, nº 939, 7º andar, sala individual 2, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco
Office Park, Barueri- SP, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, juntamente com os
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documentos pertinentes à proposta, ou por meio do endereço eletrônico assembleia@eletropaulo.com.br
Nos termos da Instrução CVM nº 561/2015, a solicitação de inclusão de proposta de deliberação, chapas ou
candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a distância deve
ser recebida pelo Diretor de Relação com Investidores no período entre: (i) o primeiro dia útil do exercício
social em que se realizará a assembleia geral e até 45 (quarenta e cinco) dias antes da data de sua realização,
na hipótese de assembleia geral ordinária; ou (ii) o primeiro dia útil após a ocorrência de evento que justifique
a convocação de assembleia geral para eleição de membros do conselho de administração e do conselho
fiscal e até 35 (trinta e cinco) dias antes da data de realização da assembleia, na hipótese de assembleia
geral extraordinária convocada para esse fim.
Nos termos do artigo 3º da Instrução CVM nº 367/2002, o acionista que submeter a indicação de candidato
ao Conselho de Administração deverá, no mesmo ato, (i) apresentar cópia do instrumento de declaração de
desimpedimento ou declarar que obteve do indicado a informação de que está em condições de firmar tal
instrumento, indicando as eventuais ressalvas; e (ii) o currículo do candidato indicado, contendo, no mínimo,
sua qualificação, experiência profissional, escolaridade, principal atividade profissional que exerce no
momento e indicação de quais cargos ocupa em conselhos de administração, fiscal ou consultivo em outras
companhias, e as e demais informações requeridas no artigo 10 da Instrução CVM nº 481/2009. A declaração
de desimpedimento deverá, conforme previsto na Instrução CVM nº 367/2002, ser firmada em instrumento
próprio e conter a declaração do candidato ao Conselho de Administração de que: (i) não está impedido por
lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei das Sociedades por
Ações; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM, que o
torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do artigo
147 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do
artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada
concorrente da companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da companhia, na forma
dos incisos I e II do § 3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. De acordo com a Instrução CVM nº
367/2002, presume-se ter interesse conflitante com a Companhia o candidato que: (i) tenha sido eleita por
acionista que também tenha elegido conselheiro de administração em sociedade concorrente; e (ii) mantenha
vínculo de subordinação com o acionista que o elegeu. Assim que receber a indicação de candidato para
membro do Conselho de Administração contendo as informações mínimas exigidas pela Instrução CVM nº
367/2002, a Companhia divulgará “Aviso aos Acionistas” informando a respeito da indicação. A despeito dos
procedimentos para indicação prévia e divulgação, a indicação de candidato a membro do Conselho de
Administração poderá ser realizada na própria Assembleia Geral pelo acionista ou o por grupo de acionistas,
pessoalmente ou por meio de procurador, desde que apresentados os documentos e informações requeridos
pela legislação acima mencionados.
(j)

manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e

compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias
A Companhia não mantém fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e
compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das Assembleias Gerais.
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(k) outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de voto a
distância
Os acionistas detentores de ações de emissão da Companhia que estejam depositadas em depositária central
poderão transmitir as instruções de voto para preenchimento do boletim de voto a distância por meio dos seus
respectivos agentes de custódia, caso esses prestem esse tipo de serviço.
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O Conselho de Administração da Companhia é o seu órgão de deliberação colegiada, responsável
pelo estabelecimento das políticas e diretrizes gerais de negócio, incluindo a sua estratégia de
longo prazo, o controle e a fiscalização do seu desempenho. É responsável, também, dentre outras
atribuições, pela supervisão da gestão dos diretores da Companhia.
(a)
número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre
número de reuniões ordinárias e extraordinárias
O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, nas datas previstas no calendário anual
e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou pela maioria de seus
membros, podendo dita convocação ser solicitada, de forma justificada, por qualquer membro do
Conselho de Administração. As reuniões do Conselho de Administração somente serão
consideradas validamente instaladas se contarem com a presença da maioria dos conselheiros em
exercício. Independentemente das formalidades de convocação, será considerada regular a
reunião a que comparecerem todos os membros do Conselho de Administração.
As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas por escrito com antecedência mínima
de 5 (cinco) dias úteis, em primeira convocação, e de 3 (três) dias úteis, em segunda convocação,
e com apresentação da data, horário e local da reunião, bem como da pauta dos assuntos a serem
tratados. Na hipótese de assuntos que exijam apreciação urgente, a reunião do Conselho de
Administração poderá ser convocada com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis.
No último exercício social, o Conselho de Administração realizou 24 (vinte e quatro) reuniões, sendo
4 (quatro) reuniões ordinárias e 20 (vinte) reuniões extraordinárias.

(b)
se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou
vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho
A Companhia não possui acordo de acionistas vigente na data de apresentação deste Formulário
de Referência.

(c)

regras de identificação e administração de conflitos de interesses

A Companhia não adota qualquer política diferenciada de identificação e administração de conflitos
de interesses, pois entende que os regramentos legais em relação a esta matéria atualmente em
vigor são instrumentos eficientes e suficientes para identificar, administrar e, quando necessário,
coibir a tomada de decisões conflitadas pelos administradores.

(d)

política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de administração

(i)
órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o
emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento
pode ser consultado
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui política de indicação e de
preenchimento de cargos do Conselho de Administração formalmente aprovada.
1
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12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração

(ii)
principais características da política, incluindo regras relativas ao processo
de indicação dos membros do conselho de administração, à composição do órgão e à
seleção de seus membros
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui política de indicação e de
preenchimento de cargos do Conselho de Administração formalmente aprovada.
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12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem
De acordo com o artigo 37 do seu estatuto social, a Companhia, seus acionistas,
administradores e os membros do conselho fiscal obrigam-se a resolver, por meio
de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa
ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da
aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições
contidas na Lei n.º 6.404/76, no estatuto social da Companhia, nas normas editadas
pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão
de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento
do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do
Novo Mercado, do Regulamento de Arbitragem, do Regulamento de Sanções e do
Contrato de Participação no Novo Mercado.
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Engenheiro

063.959.897-82

Engenheiro

350.048.004-72

391.142.017-04

Advogada

025.881.547-78

096.254.281-43

124.649.128-16

Bacharel em direito

955.093.217-68

Hélio Lima Magalhães

29/12/1951

Membro do Comitê de Remuneração e Pessoas e membro do Comitê de
Estratégia, Inovação e Sustentabilidade

14/02/1971

Erik da Costa Breyer

Não se aplica

12/02/1971

Eletrotécnico

Bernardino Jesus de Brito

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

13/09/1967

Engenheira e
Economista

Monica Hodor

Não se aplica

17/10/1974

Déborah Meirelles Rosa Brasil

Não se aplica

17/03/1953

Engenheiro

Carlos Ewandro Naegele Moreira

Não se aplica

30/10/1962

Max Xavier Lins

Não se aplica

24/10/1968

Rosario Zaccaria

Não se aplica

Pertence apenas à Diretoria

008.038.278-90

Pertence apenas ao Conselho de Administração

27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de Administração

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de Administração

12 - Diretor de Relações com Investidores

Pertence apenas à Diretoria

11 - Diretor Vice Presidente/ Superintendente

Pertence apenas à Diretoria

11 - Diretor Vice Presidente/ Superintendente

Pertence apenas à Diretoria

10 - Diretor Presidente / Superintendente

Pertence apenas à Diretoria

11 - Diretor Vice Presidente/ Superintendente

Pertence apenas à Diretoria

11 - Diretor Vice Presidente/ Superintendente

08/06/1957

Engenheiro Elétrico e
Advogado

Sidney Simonaggio

Cargo eletivo ocupado
Descrição de outro cargo / função

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

27/04/2018

02/05/2018

27/04/2018

02/05/2018

27/04/2018

01/11/2018

30/10/2018

13/07/2018

12/07/2018

13/07/2018

12/07/2018

01/11/2018

30/10/2018

11/10/2018

10/10/2018

04/04/2016

01/04/2016

Data de posse

Data da eleição
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AGO/2020

Não

AGO/2020

Não

AGO/2020

Sim

31/03/2019

Sim

31/03/2019

Sim

31/03/2019

Sim

31/03/2019

Sim

31/03/2019

Sim

31/03/2019

Foi eleito pelo controlador

Prazo do mandato

0

100.00%

1

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

2

PÁGINA: 353 de 509

Percentual de participação
nas reuniões

Número de Mandatos
Consecutivos

Versão : 18

360.634.796-00

016.480.547-81

Economista

804.818.416-87

483.591.067-20

053.767.528-01

Contador

029.963.158-39

362.882.927-53

05/02/1957

Advogado

Mario Daud Filho

014.632.198-73

Não se aplica

28/01/1952

Economista

Maria Carmen Westerlund Montera

Não se aplica

22/09/1962

Mário Shinzato

Não se aplica

25/04/1964

Contador

Newton Akira Fukumitsu

Membro do Comitê de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade

27/07/1955

Economista

Sérgio Eduardo Weguelin Vieira

Membro do Comitê de Auditoria e membro do Comitê de Remuneração e
Pessoas

29/07/1968

Ana Marta Horta Veloso

Membro do Comitê de Auditoria

19/06/1972

Engenheiro

Adriano Cives Seabra

Membro do Comitê de Auditoria e membro do Comitê de Estratégia, Inovação
e Sustentabilidade

11/04/1956

Engenheiro

Britaldo Pedrosa Soares

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

Conselho Fiscal

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

Conselho Fiscal

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

Conselho Fiscal

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

Conselho Fiscal

27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de Administração

21 - Vice Presidente Cons. de Administração

Pertence apenas ao Conselho de Administração

27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de Administração

20 - Presidente do Conselho de Administração

Pertence apenas ao Conselho de Administração

27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo)

Engenheiro

Membro do Comitê de Remuneração e Pessoas e membro do Comitê de
Estratégia, Inovação e Sustentabilidade

344.224.557-53

Cargo eletivo ocupado
Descrição de outro cargo / função

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

02/05/2018

27/04/2018

02/05/2018

27/04/2018

02/05/2018

27/04/2018

02/05/2018

27/04/2018

14/05/2018

27/04/2018

02/05/2018

27/04/2018

02/05/2018

27/04/2018

02/05/2018

27/04/2018

14/05/2018

Data de posse

Data da eleição
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Não

AGO/2019

Não

AGO/2019

Não

AGO/2019

Não

AGO/2019

Não

AGO/2020

Não

AGO/2020

Não

AGO/2020

Não

AGO/2020

Não

Foi eleito pelo controlador

Prazo do mandato

78.00%

5

100.00%

5

100.00%

2

100.00%

2

0.00%

0

100.00%

1

0.00%

0

100.00%

7

0.00%
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Profissão

CPF

Analista de
investimentos

343.307.008-32

362.882.927-53

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

02/05/2018

27/04/2018

02/05/2018

27/04/2018

02/05/2018

27/04/2018

Data de posse

Data da eleição

Não

AGO/2019

Não

AGO/2019

Não

AGO/2019

Foi eleito pelo controlador

Prazo do mandato

100.00%

5

100.00%

1

0.00%

0

Percentual de participação
nas reuniões

Número de Mandatos
Consecutivos
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Max Xavier Lins - 350.048.004-72

PÁGINA: 355 de 509

É Diretor Vice-Presidente da Companhia desde outubro de 2018. Formado em Engenheira Elétrica pela Universidade Federico II, Napoli. Atualmente é Head de operações comerciais de rede, medição de energia,
balanço energético e operação de recuperação do Grupo Enel. Além dessa, também exerceu nos últimos 5 anos: (i) Head de rede de operações comerciais de infra-estrutura global da Enel SpA, de dezembro de
2015 a dezembro de 2017; (ii) Diretor Senior na Catalunya Occiddental na Endesa Distribution S.A. (Tarragona) de abril de 2013 a novembro de 2015; e (iii) Gerente da Central Catalynya da Endesa Distribution S.A.
(Barcelona) de abril de 2011 a março de 2013. Nos últimos 5 anos, Rosario Zaccaria não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.

Rosario Zaccaria - 063.959.897-82

É Diretor Vice-Presidente da Companhia desde janeiro de 2012. Formado em Engenharia Elétrica na modalidade Eletrotécnica pela Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo do Campo - SP, com
mestrado sem dissertação na área de Sistema de Potência pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – SP, e também advogado formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul – Porto Alegre – RS. Nos últimos anos, além dessas, exerceu as seguintes funções: (i) Vice Presidente de Operações da Companhia; (ii) Diretor Executivo de Operações da
Companhia de abril de 2010 a dezembro de 2011; (iii) Vice-Presidente Corporativo de Operações da Rede Energia S.A. (companhia aberta que atua no setor de geração, distribuição e transmissão de energia) de
agosto de 2007 até abril de 2010; (iv) Vice-Presidente Executivo da ENERSUL S.A. (companhia aberta que atua no setor de distribuição de energia) de setembro de 2008 até abril de 2010; (v) Sócio-Diretor na
Simonaggio Advogados Associados (sociedade de advogados que atua na prestação de serviços jurídicos) de maio a julho de 2007; (vi) Vice-Presidente de Assuntos Regulatórios do Grupo AES Brasil de abril 2016
a novembro de 2017; e (vii) membro efetivo do Conselho de Administração da AES Elpa S.A. (companhia aberta cuja principal atividade é a atuação no setor de energia elétrica) de dezembro de 2011 a novembro de
2017. Nos últimos 5 anos, Sidney Simonaggio não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial
ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.

Sidney Simonaggio - 008.038.278-90

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência

Não se aplica

28/01/1952

Economista

Maria Carmen Westerlund Montera
Conselho Fiscal

Consultor Empresarial 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

003.534.344-34

Não se aplica

05/02/1945

Conselho Fiscal

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

Conselho Fiscal

Descrição de outro cargo / função

Cargo eletivo ocupado

Orgão administração

Wilton de Medeiros Daher

Não se aplica

07/09/1994

Louise Barsi

Não se aplica

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome
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Hélio Lima Magalhães - 344.224.557-53
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É membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia desde janeiro de 2018 membro do Comitê de Remuneração e Pessoas desde janeiro de 2018, membro do Comitê de Estratégia, Inovação e
Sustentabilidade desde maio de 2018. É bacharel em Direito pela Universidade Federal Fluminense, possui MBA em Finanças e Mercado de Capitais pela FGV, MBA em Gestão Empresarial e Mestrado em
Estratégia Empresarial pela PUC-MG/Fundação Dom Cabral. Atualmente é: (i) Diretor Presidente da Invepar S.A.; e (ii) membro efetivo do Conselho de Administração da AES Tietê Energia S.A. Anteriormente,
exerceu as funções de: (i) Diretor Vice-Presidente Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores da Invepar S.A. de 2015 a 2016; (ii) Diretor Executivo Financeiro - CFO da Neoenergia S.A. e todas as
suas subsidiárias de 2004 a 2015. Neoenergia é a controladora das distribuidoras de eletricidade Coelba, Celpe e Cosern, bem como várias empresas de geração e transmissão de energia elétrica; (iii) Diretor
Executivo de Geração e Novos Negócios da Neoenergia S.A de 2013 a 2014. Foi: (i) Presidente do Conselho de Administração da Companhia Hidrelétrica Teles Pires, da Hidrelétrica Águas da Pedra e membro
titular do Conselho de Administração da Energética Corumbá III de 2013 a 2015; (ii) membro titular e Presidente do Conselho de Administração da Alog Data Centers S.A, empresa líder no Rio de Janeiro de serviços
de Data Center, de 2005 a 2011; (iii) Presidente do Conselho de Administração da Petrobahia, empresa de distribuição de combustíveis com operações no estado da Bahia, de 2002 a 2004; e (iv) membro titular do
Conselho de Administração da Cremer S.A - empresa de manufatura de material médico hospitalar, de 1999 a 2002. Erik da Costa Breyer não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo
administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.

Erik da Costa Breyer - 955.093.217-68

É membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia desde maio de 2018 e membro do Comitê de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade desde maio de 2018. Eletrotécnico-Projetista do sistema elétrico
com graduação alternativa em gestão pública, com pós-graduado em engenharia elétrica e curso de extensão em finanças internacionais. Atualmente é: (i) Dirigente sindical dos eletricitários; (ii) Secretário de
formação do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo e da Federação Nacional em Água, Energia e Meio Ambiente - Fenatema; e (iii) Presidente da Executiva Nacional do Departamento Intersindical de Estatísticas
e Estudos Socioeconômicos - DIEESE. Foi Diretor da Executiva Nacional do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos a DIEESE, de 2014 a 2017. Nos últimos 5 anos, Bernardino Brito
não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou
inabilitado a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.

Bernardino Jesus de Brito - 124.649.128-16

É Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Companhia desde novembro de 2018. É formada em Engenheira Aeronáutica e Mestre em Mecânica Aeronáutica e Aviônica pela Polytechnic Institute
of Bucharest (Romênia), também possui diploma de Economista, pela Academy of Economic Studies of Bucharest (Romênia). Atualmente é: (i) Head de Planejamento e Controle e Infraestrutura e Redes na EnelGlobal Infrastructure & Networks, responsável pela coordenação financeira e operacional das atividades das companhias de distribuição do Grupo Enel na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Itália, Peru, Romênia e
Espanha; (ii) membro e vice presidente do conselho de administração da Ampla Energia e Serviços S.A.; (iii) membro do conselho de administração da Companhia Energética do Ceará (COELCE), Enel Distribución
Chile S.A., Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR). Além dessas, também exerceu nos últimos 5 anos a função de CFO na Romênia Grupo Enel de abril de 2011 a setembro de 2015. Nos últimos 5 anos, Monica
Hodor não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido
ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.

Monica Hodor - 096.254.281-43

Déborah Meirelles Rosa Brasil é bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, com MBA em Direito da concorrência e do consumidor pela Fundação Getúlio Vargas – FGV e MBA de
gestão de negócios pela Universidade de Economia e Finanças – IBMEC. Atualmente é: (i) Head do departamento jurídico da Ampla Energia e Serviços S.A., Companhia Energética do Ceará – COELCE, Celg
Distribuição S.A. – CELG-D e Enel Cien S.A. – CIEN; e (ii) membro do conselho de administração da Ampla Energia e Serviços S.A. Nos últimos 5 anos, Déborah Brasil não tem qualquer condenação criminal,
qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade
profissional ou comercial.

Déborah Meirelles Rosa Brasil - 025.881.547-78

Carlos Ewandro Naegele Moreira é Engenheiro Elétrico pela Escola de Engenharia Veiga de Almeida, com MBA em gestão de energia e pós-graduação em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas – FGV.
Atualmente é: (i) Head de Recursos Humanos na Ampla Energia e Serviços S.A.; (ii) membro do Conselho de Administração da Fundação Brasiletros. Nos últimos 5 anos, Carlos Ewandro não tem qualquer
condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática
de atividade profissional ou comercial.

Carlos Ewandro Naegele Moreira - 391.142.017-04

É Diretor Presidente da Companhia desde novembro de 2018. É formado Engenheira Elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE/1986), especializado em Proteção de Sistemas Elétricos pela
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC/1990) e possui MBA em Finanças Empresariais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV 2002/2003). Nos últimos anos exerceu a função de: (i) Diretor-Presidente da
Queiroz Galvão Energia S/A, de abril de 2012 a outubro de 2018; (ii) Diretor Executivo Comercial e Armazenamento de Energia da Elektro Eletricidade e Serviços S.A., de julho de 2008 a abril de 2012; (ii) Diretor
Comercial da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., de novembro de 2003 a junho de 2008; (iii) Diretor Comercial e Suprimento da NC Energia S/A (Grupo Neoenergia), de abril de 2001 a outubro
de 2003; (iv) Gerente Comercial, de Planejamento de Mercado, Tarifas e Suprimento de energia da CELPE – Companhia Energética de Pernambuco, de 1989 a de 2001; e (v) engenheiro da Themag Engenharia
Ltda., de 1986 a de 1988. Nos últimos 5 anos, Max Xavier não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
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Ana Marta Horta Veloso - 804.818.416-87
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É formado em Engenharia Eletrônica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), possui CFA Chartholder, concluiu os cursos para Conselheiros de Administração e para Conselheiros Fiscais do Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC e de Direito Societário e Mercado de Capitais da Fundação Getúlio Varga - FGV/RJ. Atualmente, é membro titular independente dos Conselhos de Administração da
Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR e da Companhia Energética de São Paulo - CESP, e suplente do Conselho Fiscal da Companhia de Saneamento de Minas Gerias – Copasa (“Copasa”).
Anteriormente, exerceu as funções de: (i) Vice-Presidente do Conselho Fiscal da Copasa em 2017; (ii) Conselheiro na Even Construtura em 2015; (iii) Gestor e Chefe de Análise da Fides Asset Management entre
2015 e 2016; (iv) Gestor e Chefe de Análise da Opus Asset Management entre 2011 e 2015; (v) Co-gestor e Chefe de Análise da Gap Asset Management entre 2004 e 2008; e (vi) Analista de sell side do Banco
Garantia no Brasil e na Cidade do México entre 1997 e 2004. Adriano Seabra não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de qualquer atividade profissional ou comercial. Os critérios de independência são determinados pelo Regulamento de
Listagem do Novo Mercado.

Adriano Cives Seabra - 016.480.547-81

É membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia desde abril de 2008 e Presidente do Conselho de Administração desde 1º de abril de 2016. É também membro do Comitê de Auditoria da Companhia
desde janeiro de 2018 e membro do Comitê de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade desde maio de 2018. É graduado em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com pósgraduação em Engenharia Econômica e Financeira na Fundação Dom Cabral e participou em diversos programas de educação executiva, dentre os quais o Senior Management Executive Program e o Finance
Development Program, ambos na Darden School of Business – University of Virginia. Atualmente é: (i) membro do Conselho de Administração da Associação Brasileira da Infraestrutura e Industria de Base – ABDIB,
desde 2011, e Vice-Presidente deste Conselho, desde 2017; (ii) conselheiro sênior da Cypress Associates, desde 2016; (iii) membro do Comitê de Energia da Klabin S/A.; (iv) membro do Conselho Estratégico da
Nexans do Brasil, desde abril de 2018; e (v) Presidente do Comitê de Competitividade da Câmara Americana de Comércio - AMCHAM Brasil, desde 2017. Foi: (i) Presidente do Conselho de Administração da AES
Tietê Energia S.A. de abril de 2016 a abril de 2018; (ii) membro do Conselho de Administração, membro do Comitê Executivo e Presidente do Comitê de Advocacy da Câmara Americana de Comércio - AMCHAM
Brasil, de 2011 a 2016; (iii) membro do Conselho de Administração do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, de 2008 a 2016; (iv) membro do Conselho de Administração da Companhia Energética de Minas
Gerais – CEMIG (companhia aberta cuja principal atividade é a atuação no setor de energia elétrica), de 2009 a 2011; (v) membro do Conselho de Administração da Dayton Power & Light, Ohio – USA, de 2012 a
2013; (vi) membro do Conselho de Administração da AES Gener S.A. (companhia aberta no Chile cuja principal atividade é a atuação no setor de energia elétrica), de 2008 a 2011; (vii) membro do Conselho de
Administração do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo – IBEF, de 2006 a 2007; e (viii) membro do Conselho de Administração da Eletricidad de Caracas, de 2006 a 2007. Exerceu ainda as
seguintes funções: (i) Vice-Presidente Financeiro da Prisma Energy International, de 1999 a 2005; (ii) Diretor Financeiro / Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores da Prisma Energy para o Brasil,
Bolívia e Argentina, da Enron América do Sul, de 2001 a 2003, e de sua distribuidora de energia elétrica Elektro Eletricidade e Serviços S.A. (companhia aberta que atua no setor de geração, distribuição e
transmissão de energia, de 1999 a 2003, quando liderou toda a reestruturação financeira dos negócios da Enron Corp no Brasil após a sua falência nos Estados Unidos (2001); (iii) Presidente e CEO, no Grupo
CAEMI/Jari, da Jari Celulose S.A. (de 1992 a 1998) e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da unidade de negócios de celulose e produtos florestais; (iv) Vice-Presidente de Finanças Corporativas e
Banco de Investimento do Citibank N.A.; (vi) Presidente e CEO do Grupo AES no Brasil (2007 a 2016); e Diretor Financeiro / Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores para o Brasil (de 2005 a
2007). Nos últimos 5 anos, Britaldo Pedrosa Soares não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.

Britaldo Pedrosa Soares - 360.634.796-00

É formado em engenharia elétrica e Ciência da Computação pela The George Washington University (Washington DC / US) e pós graduado em Ciência da Computação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro. Atualmente é: (i) membro do Conselho de Administração e do Comitê de Remuneração e Pessoas, Coordenador do Comitê de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade da Companhia desde maio de
2018; (ii) Presidente do Conselho de Administração da Câmara Americana de Comércio - AMCHAM Brasil (São Paulo); e (iii) membro do Conselho Administração da Federação Brasileira de Bancos – Febraban (São
Paulo). Nos últimos 5 anos também exerceu a função de: (i) Presidente da Global Network Services para a Região das Américas (New York/US), de 2010 a 2012; e (ii) Presidente do Citi Brasil (São Paulo) de 2012 a
2017. Foi: (i) membro do Conselho Administração do Movimento Brasil Competi2tivo - MBC (São Paulo) de 2004 e 2006; (ii) membro do Conselho Administração da Fundação Prêmio Nacional da Qualidade (São
Paulo) de 2003 a 2006; (iii) membro do Conselho Administração e membro do Comitê Executivo do Brasil US Business Council (Washington/US) de 2012 a 2017; (iv) membro do Conselho de Administração da
Elavon do Brasil (Empresa de Meios de Pagamento) de 2012 a 2015; (v) Presidente do Conselho de Administração da Elavon do Brasil (Empresa de Meios de Pagamento) de 2015 a 2016; (vi) membro do Conselho
de Administração da Câmara Americana de Comércio do Brasil (São Paulo) de 2003 a 2005; (vii) Presidente do Conselho de Administração da Câmara Americana de Comércio do Brasil (São Paulo) de 2005 a 2006.
Hélio Lima Magalhães não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
tenha suspendido ou inabilitado a prática de qualquer atividade profissional ou comercial. Os critérios de independência são determinados pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado. Hélio Lima Magalhães
não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou
inabilitado a prática de qualquer atividade profissional ou comercial. Os critérios de independência são determinados pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado.
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Mário Shinzato é Bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo – FACESP em 1984, com MBA (Master in Business Administration) pelo IBMEC em 1998 e Mestrado em
Contabilidade pela Pontifícia da Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) em 2010. É membro do conselho fiscal da AES Tietê Energia S.A. desde janeiro de 2016, da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
São Paulo S.A. e da Brasiliana Participações S.A. desde maio de 2017 (todas companhias abertas). Ao longo de sua carreira profissional gerenciou trabalhos de auditoria independente, pela Deloitte Touche
Tohmatsu, em diversas companhias abertas e atuou como gerente na área de controladoria do Grupo AES Brasil. Nos últimos cinco anos, exerceu a função de gerente BRGAAP/ Gerente de Projeto do grupo AES
Brasil de janeiro de 2008 a julho de 2015. Atualmente, está atuando como consultor na Taticca Auditores e Consultores. Participou de diversos cursos de especialização, dentre os quais destacam-se: (i) Cost
Management and Controlling pela SAP; (ii) Accounting for Contingencies pela PricewaterhouseCoopers; (iii) Demonstrações Contábeis pelo Ibracon; (iii) IFRS training for AES Latin America and Africa Region pela
Deloitte Touche Tohmatsu LLP; (iv) VIII Seminário Internacional CPC “As Normas Internacionais de Contabilidade” pela Fundação de Apoio ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis - FACPC. Mário Shinzato não
tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou
inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.

Mário Shinzato - 029.963.158-39

É Técnico em Contabilidade pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP, em 1987, bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo – FACESP, em 1993,
com Pós Graduação em Controladoria e Auditoria pela Universidade Ibirapuera – UNIB, em 1999, MBA Executivo em Finanças Corporativas – IBMEC/SP, em 2004, MBA Executivo em Gestão Corporativa do
Negócio de Energia pela Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM, em 2011, e MBA em Gestão de Soluções Compartilhadas – SENAI/SC, em 2017. Atualmente é: (i) membro do Conselho Fiscal da
Companhia; (ii) Superintendente de Soluções Compartilhadas da Arteris S.A., desde abril de 2017; e (ii) membro suplente do Conselho Fiscal da AES Tietê Energia S.A. desde janeiro de 2016. Nos últimos anos,
além desta, exerceu a função de: (i) Gerente de Soluções Compartilhadas da Arteris S.A., de agosto de 2014 a março de 2017 (ii) Gerente de Contabilidade Gerencial da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
São Paulo S.A. e contador responsável por outras empresas do mesmo grupo econômico AES, de agosto de 2006 a julho de 2014; (iii) Gerente de Contabilidade da Elektro – Serviços de Eletricidade S.A., de junho
de 1998 a junho de 2006; (iv) Conselheiro Fiscal titular da Fundação CESP de março de 2007 a julho de 2014; (v) Conselheiro Fiscal titular da Fundação do Patrimônio Histórico da Energia e Saneamento de janeiro
de 2001 a junho de 2006; e (vi) Representante suplente da Elektro Eletricidade e Serviços S.A. no Comitê de Investimento da Fundação CESP de janeiro de 2003 a dezembro de 2005. Nos últimos 5 anos, Newton
Fukumitsu não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha
suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.

Newton Akira Fukumitsu - 053.767.528-01

É formado em Economia pela Universidade Candido Mendes (Rio de Janeiro), com mestrado em Economia Política pela The New School for Social Research (Nova Iorque / EUA). Atualmente é: (i) sócio da Maker
Investimentos Criativos Ltda.; (ii) administrador de carteiras registrado na Comissão de Valores Mobiliários - CVM; e (iii) membro do Conselho de Administração do Centro de Tecnologia Canavieira - CTC, da
Fundação Flora e da AES Tiete Energia S.A. Sergio Weguelin foi: (i) Diretor de Investimentos da Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES – FAPES (Fundo de Pensão do BNDES e dos empregados
da FAPES), de 2015 a setembro de 2016; (ii) Sócio da BRZ Investimentos (gestora independente de recursos controlada), de 2013 a de 2015; (iii) no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES (“BNDES”), membro do Conselho de Administração da Companhia desde maio de 2018, membro do Comitê de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade desde maio de 2018 desde maio de 2018. Foi: (a)
Superintendente da Área de Meio Ambiente, de janeiro de 2009 a junho de 2013; (b) Chefe do Departamento de Mercado de Capitais, de janeiro de 2002 a outubro de 2004; e (c) Chefe do Departamento de
Desenvolvimento de Novos Produtos, de julho de 2000 a dezembro de 2001; (iv) Superintendente da BNDES Participações S/A – BNDESPAR, de julho de 1995 a junho de 2000; (v) Diretor da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM, de 2004 a 2008; (vi) membro do Conselho de Administração da: (a) Amata; (b) Companhia Paranaense de Energia - COPEL; (c) Terminal de Granéis de Santa Catarina – TGSC; (vii) membro do
Comitê de Sustentabilidade da Fibria; (viii) membro da Câmara de Derivativos da BM&FBovespa. Nos últimos 5 anos, Sergio Weguelin não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo
administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de qualquer atividade profissional ou comercial. Os
critérios de independência são determinados pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado.

Sérgio Eduardo Weguelin Vieira - 483.591.067-20

É membro efetiva do Conselho de Administração da Companhia desde janeiro de 2018, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, desde maio de 2018 e membro dos Comitês de Auditoria e de
Remuneração e Pessoas desde janeiro de 2018. É formada em economia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Mestre em Economia Industrial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Nos últimos 5 anos exerceu a função de: (i) Presidente, Diretora de Relações com Investidores e membro do Conselho de Administração da Light S.A., de dezembro de 2015 a junho de 2017; (ii) Diretora Estatutária
da Equatorial Energia S.A. de novembro de 2008 a dezembro de 2015; (iii) Membro do Conselho de Administração da Companhia Energética do Maranhão - CEMAR S.A., de 2008 a 2015; (iv) Membro do Conselho
de Administração da Centrais Elétricas do Pará - CELPA S.A., de 2012 a 2015; (v) Membro do Conselho de Administração da Geradora de Energia do Norte S.A., de 2008 a 2015. Foi ainda: (i) membro suplente do
Conselho de Administração da Light S.A., de 2006 a 2011; (ii) membro dos Comitês de Auditoria, Gestão e RH da Light S.A., de 2006 a 2011); (iii) membro suplente do Conselho da Light Serviços de Energia S.A., de
2006 a 2011; (iv) membro do Conselho da Rio Minas Energia S.A., de 2006 a 2011); (v) membro do Conselho de Administração da Equatorial Energia S.A., de 2006 a 2008; (vi) membro do Conselho de
Administração da Net Serviços de Comunicação S.A., de 1999 a 2000; (vii) membro do Conselho de Administração da Klabin S.A., de 2003 de 2004; (viii) membro do Conselho de Administração da Valepar S.A, em
2003; (ix) membro suplente do Conselho de Administração da Vale S.A., de 2003 a 2004; e (x) membro do Conselho de Administração da Acesita S.A., de 2003 de 2004. Nos últimos 5 anos, Ana Marta Horta Veloso
não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou
inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
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É graduado em Ciências Econômicas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em 1972, em Administração de Empresas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em 1975. Tem
especialização em Comércio Exterior pela UDF – Centro Universitário, em 1984, e pós-graduação em Finanças e Administração pela FEA/USP, 1994, e mestrado em Administração de Empresas pela Universidade
de Fortaleza, em 2006. É sócio fundador da Inter Consulting Empresarial, empresa de consultoria em gestão empresarial, em Fortaleza, Ceará. Em 2013, participou do Corporate Board Leadershio Program, do
IFC/World Bank, em 2913. É conselheiro de administração e fiscal Certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), desde 2010. Atualmente, é (i) membro do Conselho Fiscal da Companhia
desde abril de 2017; (ii) membro do Conselho Fiscal da Metalúrgica Gerdau S.A.; e (iii) Vice-Presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças – IBEF/CE, desde 2011. Foi (i) Superintendente estadual do
Banco do Brasil no Estado do Ceará, de janeiro de 1992 a janeiro de 1995; (ii) membro do Conselho de Administração de Empresa Familiar do setor de Segurança Patrimonial, de agosto de 2013 até o presente; (iii)
membro do Conselho de Administração de Empresa Familiar do setor de Logística Fracionada e Retroportuária, de junho de 2014 a fevereiro de 2016; (iv) membro do Conselho de Administração da ALL- America
Latina Logística, de abril de 2013 a abril de 2015; (v) membro efetivo do Conselho Fiscal “Turbinado” da CPFL Energia, de abril de 2009 a abril de 2013; (vi) membro efetivo do Conselho de Administração da
Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig Holding, da Cemig Distribuidora e da Cemig Geração e Transmissão, de abril de 2006 a abril de 2009; (vii) membro efetivo do Comitê de Governança Corporativa da
Cemig Holding, da Cemig Distribuição e da Cemig Geração e Transmissão, de agosto de 2006 a abril de 2009; (viii) membro efetivo do Comitê de Assessoramento ao Conselho de Administração da Cemig Holding,
da Cemig Distribuição e da Cemig Geração e Transmissão, de agosto de 2006 a abril de 2009; (ix) membro efetivo do Conselho Fiscal da Duratex S.A., de abril de 2004 a abril de 2006; (x) membro efetivo do
Conselho Fiscal da Neoenergia S.A., de abril de 2003 a abril de 2004; (xi) Vice-Presidente da Federação das Associações do Comércio, Indústria, Agropecuária e Serviços do Estado do Ceará – FACIC, de março de
2006 a março de 2010. Nos últimos 5 anos, Wilton de Medeiros Daher não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.

Wilton de Medeiros Daher - 003.534.344-34

É formada em Ciências Econômicas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em dezembro de 2015 e em Ciências Contábeis pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) em dezembro de
2017. Cursando pós-graduação em Mercado de Capitais pela FECAP, com conclusão estimada para dezembro de 2019. Atualmente é: (i) Analista de Investimentos pela Elite CCVM (Corretora de Valores
Mobiliários); (ii) conselheira de administração efetiva da - Eternit S.A; (iii) conselheira fiscal suplente da Companhia; e (iv) conselheira de administração suplente da Unipar Carbocloro S.A. Foi: (i) estagiária da Ordem
dos Economistas do Brasil, de setembro de 2013 a janeiro de 2015; (ii) estagiária de Research da Elite CCVM, de fevereiro de 2015 a março de 2017; (iii) conselheira Fiscal efetiva da Unipar Carbocloro S.A., de abril
de 2016 a outubro de 2017. Nos últimos 5 anos, Louise Barsi não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.

Louise Barsi - 343.307.008-32

É formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC-SP, em 1982, também é certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC (Conselho de Administração). Atualmente
é: (i) Diretor Jurídico e de Compliance da Videolar-Innova S.A., atuando precipuamente nas áreas de contratos, societária e tributária; (ii) membro do Conselho Fiscal da Companhia; (ii) membro do Conselho
Consultivo do grupo NC Farma; e (iii) membro da Comissão Técnica da Associação de Investidores em Mercado de Capitais pela GF (Geração Futuro) Gestão de Recursos Ltda. Foi (i) Gerente Jurídico da Camargo,
Correa; (ii) Consultor Geral-Jurídico da BP Biocombustíveis S.A.; e (iii) Gerente Jurídico e de Relações Governamentais da Videolar S.A. Nos últimos 5 anos, Mario Daud Filho não tem qualquer condenação criminal,
qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade
profissional ou comercial.

Mario Daud Filho - 014.632.198-73

É economista formada pela Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro da Universidade Candido Mendes, é também bacharel em Letras pela PUC/RJ, com especialização em Mercado de
Capitais na EPGE/FGV/RJ. Atualmente, é membro suplente do Conselho Fiscal da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, desde maio de 2011, membro do Conselho Fiscal da AES Tietê Energia S.A.
desde abril de 2017 e membro suplente do Conselho Fiscal da Brasiliana Participações desde abril de 2017 e membro suplente do Conselho Fiscal da Klabin S.A. desde março de 2017. É também membro do
Comitê de Auditoria e riscos da BR Insurance S.A. desde janeiro de 2017 e da Tupy S.A desde 2009. Foi gerente na BNDES Participações S.A.- BNDESPAR (“BNDESPAR”) responsável pelo investimento em
empresas e em fundos de investimentos, de 1987 a 2002, chefe do Departamento de Comunicação e Cultura do BNDES em 2004 e economista do Departamento de Gestão e Acompanhamento da Carteira da
BNDESPAR de 2005 a junho de 2013. Foi também membro do Conselho de Administração da Tupy S.A. de 2006 a 2013, membro do Conselho de Administração da Cia de Distribuição de Gás do Rio de Janeiro (cia
aberta concessionária distribuidora de gás) de 2006 a 2012, membro do Conselho Fiscal da AES Elpa S.A. de maio de 2011 a abril de 2014 e da AES Tietê S.A. de 2011 a 2013 e de 2014 a 2015, e membro do
Comitê de Governança e Gestão de Pessoas da Tupy S.A. Foi ainda, membro do Conselho de Administração e dos Comitês Financeiro e de Gestão da Brasil Ferrovias e da Ferronorte S.A. (cias abertas
concessionárias de ferrovias), membro do comitê de investimentos do Fundo FIP Brasil Energia e do Fundo de Petróleo, Gás e Energia e membro do Conselho de Administração de Spes prestadoras de serviços
para a Petrobrás (Companhia de Recuperação Secundária CRSEC, Marlim Participações e Nova Marlim Participações) e membro suplente do Conselho de Administração da Net Serviços de Comunicação SA e do
Comitê de Finanças da Telemar Participações SA. Nos últimos 5 anos, Maria Montera não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.

Maria Carmen Westerlund Montera - 362.882.927-53
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Descrição outros comitês

CPF

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Descrição outros cargos ocupados

Cargo ocupado

Comitê de Auditoria

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Presidente do Comitê

Comitê de Estratégia, Inovação e
Sustentabilidade

124.649.128-16

360.634.796-00

070.025.358-03

Não se aplica

Outros Comitês

Comitê de Remuneração e
Pessoas

Cibele Castro

Presidente do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Auditoria

Outros Comitês

Comitê de Estratégia, Inovação e
Sustentabilidade

Britaldo Pedrosa Soares

Membro efetivo do Conselho de Administração

Outros Comitês

Bernardino Jesus de Brito

Presidente do Comitê

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Vice Presidente do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Auditoria

Outros Comitês

Comitê de Remuneração e
Pessoas

804.818.416-87

Comitê de Auditoria

Ana Marta Horta Veloso

Não se aplica

009.352.630-04

Roberto Lamb

Presidente do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade

360.634.796-00

Britaldo Pedrosa Soares

Vice Presidente do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Remuneração e Pessoas

804.818.416-87

Ana Marta Horta Veloso

Membro Independente do Conselho de Administração

016.480.547-81

Adriano Cives Seabra

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome

12.7/8 - Composição dos comitês

Formulário de Referência - 2018 - ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.

04/11/1965

Psicóloga

11/04/1956

Engenheiro

12/02/1971

Eletrotécnico

29/07/1968

Economista

06/06/1948

Físico e Professor

11/04/1956

Engenheiro

29/07/1968

Economista

19/06/1972

Engenheiro

Data de
nascimento

Profissão

15/05/2018

11/05/2018

14/05/2018

11/05/2018

14/05/2018

11/05/2018

24/01/2018

23/01/2018

14/05/2018

11/05/2018

14/05/2018

11/05/2018

14/05/2018

11/05/2018

14/05/2018

11/05/2018

Data posse

Data eleição

0

06/06/2019

0

AGO 2020

0

AGO 2020

0

06/06/2019

1

2 anos

1

2 anos

1

2 anos

0

2 anos

Número de Mandatos
Consecutivos

Prazo mandato

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

0.00%
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Descrição outros comitês

CPF

Comitê de Remuneração e
Pessoas

955.093.217-68

Membro do Comitê (Efetivo)

Descrição outros cargos ocupados

Cargo ocupado

955.093.217-68

Membro do Comitê (Efetivo)

Comitê de Remuneração e
Pessoas

344.224.557-53

Membro do Comitê (Efetivo)
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É formado em Engenharia Eletrônica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), possui CFA Chartholder, concluiu os cursos para Conselheiros de Administração e para Conselheiros Fiscais do Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC e de Direito Societário e Mercado de Capitais da Fundação Getúlio Varga - FGV/RJ. Atualmente, é membro titular independente dos Conselhos de Administração da
Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR e da Companhia Energética de São Paulo - CESP, e suplente do Conselho Fiscal da Companhia de Saneamento de Minas Gerias – Copasa (“Copasa”).
Anteriormente, exerceu as funções de: (i) Vice-Presidente do Conselho Fiscal da Copasa em 2017; (ii) Conselheiro na Even Construtura em 2015; (iii) Gestor e Chefe de Análise da Fides Asset Management entre
2015 e 2016; (iv) Gestor e Chefe de Análise da Opus Asset Management entre 2011 e 2015; (v) Co-gestor e Chefe de Análise da Gap Asset Management entre 2004 e 2008; e (vi) Analista de sell side do Banco
Garantia no Brasil e na Cidade do México entre 1997 e 2004. Adriano Seabra não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de qualquer atividade profissional ou comercial. Os critérios de independência são determinados pelo
Regulamento de Listagem do Novo Mercado.

Adriano Cives Seabra - 016.480.547-81

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência

Membro Independente do Conselho de Administração

Outros Comitês

Sérgio Eduardo Weguelin Vieira

Membro Independente do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Remuneração e Pessoas

Outros Comitês

Hélio Lima Magalhães

Membro Independente do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade

Outros Comitês

Hélio Lima Magalhães

Membro Independente do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Remuneração e Pessoas

Outros Comitês

Comitê de Estratégia, Inovação e
Sustentabilidade

Erik da Costa Breyer

Membro Independente do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade

Outros Comitês

Erik da Costa Breyer

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome
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Bernardino Jesus de Brito - 124.649.128-16

PÁGINA: 362 de 509

É graduado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, com pós-graduação em Economia Monetária pela FRE/RS, e mestrado em Administração (Finanças) pela UFRGS. É Coordenador
do Comitê de Auditoria da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo desde agosto de 2017. É, ainda: (i) Professor de Administração Financeira na Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde 1998;
(ii) Conselheiro fiscal titular na COPEL S/A desde abril de 2017, companhia aberta que atua na área de geração, transmissão e distribuição de energia; (iii) conselheiro de administração na CADAM S/A, companhia
fechada que atua na área de mineração e comercialização de caulim, desde janeiro de 2017; e (iv) membro do Comitê de Auditoria da Companhia desde agosto de 2017. Foi conselheiro fiscal titular na AES Tietê
S.A. de abril de 2008 a dezembro de 2015, sendo Presidente do Conselho Fiscal no último exercício (janeiro de 2016 até abril de 2017). Foi conselheiro fiscal nas seguintes companhias abertas: Seara Alimentos
Ltda. (indústria de alimentos, Brasil), Marcopolo S/A (indústria de carrocerias de ônibus e vans, Brasil), Gerdau S/A (produtos metalúrgicos, Brasil), Rio Grande Energia S/A (distribuição de energia elétrica, Brasil),
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo (distribuição de energia elétrica, Brasil) AES Elpa S.A (ex controladora da Companhia), MARFRIG S.A. companhia que atua na área de processamento de
carnes e derivados, tendo atuado como Presidente desse Conselho nos exercícios de 2014 e 2015. Nos últimos 5 anos, Roberto Lamb não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo
administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.

Roberto Lamb - 009.352.630-04

É membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia desde abril de 2008 e Presidente do Conselho de Administração desde 1º de abril de 2016. É também membro do Comitê de Auditoria da Companhia
desde janeiro de 2018 e membro do Comitê de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade desde maio de 2018. É graduado em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com pósgraduação em Engenharia Econômica e Financeira na Fundação Dom Cabral e participou em diversos programas de educação executiva, dentre os quais o Senior Management Executive Program e o Finance
Development Program, ambos na Darden School of Business – University of Virginia. Atualmente é: (i) membro do Conselho de Administração da Associação Brasileira da Infraestrutura e Industria de Base – ABDIB,
desde 2011, e Vice-Presidente deste Conselho, desde 2017; (ii) conselheiro sênior da Cypress Associates, desde 2016; (iii) membro do Comitê de Energia da Klabin S/A.; (iv) membro do Conselho Estratégico da
Nexans do Brasil, desde abril de 2018; e (v) Presidente do Comitê de Competitividade da Câmara Americana de Comércio - AMCHAM Brasil, desde 2017. Foi: (i) Presidente do Conselho de Administração da AES
Tietê Energia S.A. de abril de 2016 a abril de 2018; (ii) membro do Conselho de Administração, membro do Comitê Executivo e Presidente do Comitê de Advocacy da Câmara Americana de Comércio - AMCHAM
Brasil, de 2011 a 2016; (iii) membro do Conselho de Administração do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, de 2008 a 2016; (iv) membro do Conselho de Administração da Companhia Energética de
Minas Gerais – CEMIG (companhia aberta cuja principal atividade é a atuação no setor de energia elétrica), de 2009 a 2011; (v) membro do Conselho de Administração da Dayton Power & Light, Ohio – USA, de
2012 a 2013; (vi) membro do Conselho de Administração da AES Gener S.A. (companhia aberta no Chile cuja principal atividade é a atuação no setor de energia elétrica), de 2008 a 2011; (vii) membro do Conselho
de Administração do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo – IBEF, de 2006 a 2007; e (viii) membro do Conselho de Administração da Eletricidad de Caracas, de 2006 a 2007. Exerceu ainda as
seguintes funções: (i) Vice-Presidente Financeiro da Prisma Energy International, de 1999 a 2005; (ii) Diretor Financeiro / Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores da Prisma Energy para o Brasil,
Bolívia e Argentina, da Enron América do Sul, de 2001 a 2003, e de sua distribuidora de energia elétrica Elektro Eletricidade e Serviços S.A. (companhia aberta que atua no setor de geração, distribuição e
transmissão de energia, de 1999 a 2003, quando liderou toda a reestruturação financeira dos negócios da Enron Corp no Brasil após a sua falência nos Estados Unidos (2001); (iii) Presidente e CEO, no Grupo
CAEMI/Jari, da Jari Celulose S.A. (de 1992 a 1998) e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da unidade de negócios de celulose e produtos florestais; (iv) Vice-Presidente de Finanças Corporativas e
Banco de Investimento do Citibank N.A.; (vi) Presidente e CEO do Grupo AES no Brasil (2007 a 2016); e Diretor Financeiro / Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores para o Brasil (de 2005 a
2007). Nos últimos 5 anos, Britaldo Pedrosa Soares não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.

Britaldo Pedrosa Soares - 360.634.796-00

Britaldo Pedrosa Soares - 360.634.796-00

É membro efetiva do Conselho de Administração da Companhia desde janeiro de 2018, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, desde maio de 2018 e membro dos Comitês de Auditoria e de
Remuneração e Pessoas desde janeiro de 2018. É formada em economia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Mestre em Economia Industrial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Nos últimos 5 anos exerceu a função de: (i) Presidente, Diretora de Relações com Investidores e membro do Conselho de Administração da Light S.A., de dezembro de 2015 a junho de 2017; (ii) Diretora Estatutária
da Equatorial Energia S.A. de novembro de 2008 a dezembro de 2015; (iii) Membro do Conselho de Administração da Companhia Energética do Maranhão - CEMAR S.A., de 2008 a 2015; (iv) Membro do Conselho
de Administração da Centrais Elétricas do Pará - CELPA S.A., de 2012 a 2015; (v) Membro do Conselho de Administração da Geradora de Energia do Norte S.A., de 2008 a 2015. Foi ainda: (i) membro suplente do
Conselho de Administração da Light S.A., de 2006 a 2011; (ii) membro dos Comitês de Auditoria, Gestão e RH da Light S.A., de 2006 a 2011); (iii) membro suplente do Conselho da Light Serviços de Energia S.A.,
de 2006 a 2011; (iv) membro do Conselho da Rio Minas Energia S.A., de 2006 a 2011); (v) membro do Conselho de Administração da Equatorial Energia S.A., de 2006 a 2008; (vi) membro do Conselho de
Administração da Net Serviços de Comunicação S.A., de 1999 a 2000; (vii) membro do Conselho de Administração da Klabin S.A., de 2003 de 2004; (viii) membro do Conselho de Administração da Valepar S.A, em
2003; (ix) membro suplente do Conselho de Administração da Vale S.A., de 2003 a 2004; e (x) membro do Conselho de Administração da Acesita S.A., de 2003 de 2004. Nos últimos 5 anos, Ana Marta Horta Veloso
não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou
inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.

Ana Marta Horta Veloso - 804.818.416-87

Ana Marta Horta Veloso - 804.818.416-87
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Sérgio Eduardo Weguelin Vieira - 483.591.067-20
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É formado em engenharia elétrica e Ciência da Computação pela The George Washington University (Washington DC / US) e pós graduado em Ciência da Computação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro. Atualmente é: (i) membro do Conselho de Administração e do Comitê de Remuneração e Pessoas, Coordenador do Comitê de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade da Companhia desde maio de
2018; (ii) Presidente do Conselho de Administração da Câmara Americana de Comércio - AMCHAM Brasil (São Paulo); e (iii) membro do Conselho Administração da Federação Brasileira de Bancos – Febraban
(São Paulo). Nos últimos 5 anos também exerceu a função de: (i) Presidente da Global Network Services para a Região das Américas (New York/US), de 2010 a 2012; e (ii) Presidente do Citi Brasil (São Paulo) de
2012 a 2017. Foi: (i) membro do Conselho Administração do Movimento Brasil Competi2tivo - MBC (São Paulo) de 2004 e 2006; (ii) membro do Conselho Administração da Fundação Prêmio Nacional da Qualidade
(São Paulo) de 2003 a 2006; (iii) membro do Conselho Administração e membro do Comitê Executivo do Brasil US Business Council (Washington/US) de 2012 a 2017; (iv) membro do Conselho de Administração da
Elavon do Brasil (Empresa de Meios de Pagamento) de 2012 a 2015; (v) Presidente do Conselho de Administração da Elavon do Brasil (Empresa de Meios de Pagamento) de 2015 a 2016; (vi) membro do Conselho
de Administração da Câmara Americana de Comércio do Brasil (São Paulo) de 2003 a 2005; (vii) Presidente do Conselho de Administração da Câmara Americana de Comércio do Brasil (São Paulo) de 2005 a
2006. Hélio Lima Magalhães não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que tenha suspendido ou inabilitado a prática de qualquer atividade profissional ou comercial. Os critérios de independência são determinados pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado. Hélio Lima
Magalhães não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha
suspendido ou inabilitado a prática de qualquer atividade profissional ou comercial. Os critérios de independência são determinados pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado.

Hélio Lima Magalhães - 344.224.557-53

Hélio Lima Magalhães - 344.224.557-53

É membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia desde janeiro de 2018 membro do Comitê de Remuneração e Pessoas desde janeiro de 2018, membro do Comitê de Estratégia, Inovação e
Sustentabilidade desde maio de 2018. É bacharel em Direito pela Universidade Federal Fluminense, possui MBA em Finanças e Mercado de Capitais pela FGV, MBA em Gestão Empresarial e Mestrado em
Estratégia Empresarial pela PUC-MG/Fundação Dom Cabral. Atualmente é: (i) Diretor Presidente da Invepar S.A.; e (ii) membro efetivo do Conselho de Administração da AES Tietê Energia S.A. Anteriormente,
exerceu as funções de: (i) Diretor Vice-Presidente Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores da Invepar S.A. de 2015 a 2016; (ii) Diretor Executivo Financeiro - CFO da Neoenergia S.A. e todas as
suas subsidiárias de 2004 a 2015. Neoenergia é a controladora das distribuidoras de eletricidade Coelba, Celpe e Cosern, bem como várias empresas de geração e transmissão de energia elétrica; (iii) Diretor
Executivo de Geração e Novos Negócios da Neoenergia S.A de 2013 a 2014. Foi: (i) Presidente do Conselho de Administração da Companhia Hidrelétrica Teles Pires, da Hidrelétrica Águas da Pedra e membro
titular do Conselho de Administração da Energética Corumbá III de 2013 a 2015; (ii) membro titular e Presidente do Conselho de Administração da Alog Data Centers S.A, empresa líder no Rio de Janeiro de
serviços de Data Center, de 2005 a 2011; (iii) Presidente do Conselho de Administração da Petrobahia, empresa de distribuição de combustíveis com operações no estado da Bahia, de 2002 a 2004; e (iv) membro
titular do Conselho de Administração da Cremer S.A - empresa de manufatura de material médico hospitalar, de 1999 a 2002. Nos últimos 5 anos, Erik da Costa Breyer não tem qualquer condenação criminal,
qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade
profissional ou comercial.

Erik da Costa Breyer - 955.093.217-68

Erik da Costa Breyer - 955.093.217-68

É psicóloga com graduação na Universidade Católica de Santos e MBA pela Universidade de Toronto, e Coordenadora do Comitê de Remuneração e Pessoas da Companhia desde maio de 2018. Cibele Castro
possui mais de 15 anos de experiência em cargos executivos, tendo trabalhado em empresas multinacionais como GE, AES, Latam Airlines, General Motors e Philip Morris; bem como em empresas familiares como
a Abril Midia e a Latam Airlines, com experiência na gestão de várias áreas: Pessoas (RH), TI, Suprimentos e Logística, Serviços de Suporte e P&D/Eficiência Energética. Atualmente é: (i) Coordenadora do Comitê
de Remuneração e Pessoas; e (ii) Vice-presidente de Desenvolvimento Organizacional da InterCement Brasil S.A., responsável pelas áreas RH, Segurança do Trabalho e Comunicação Interna para todas as
empresas do grupo no mundo. Atuou nos últimos 5 anos como: (i) Vice-Presidente de Pessoas e Gestão do Grupo Latam Airlines, de novembro de 2015 a outubro de 2017; (ii) Vice-Presidente de Pessoas do Grupo
Latam Airline, de novembro de 2014 a novembro de 2015; e (iii) Diretora de RH da Abril Mídia, responsável pela Estratégia de RH para o Grupo Abril, de outubro de 2012 a outubro de 2014. Nos últimos 5 anos,
Cibele Castro não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha
suspendido ou inabilitado a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.

Cibele Castro - 070.025.358-03

É membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia desde maio de 2018 e membro do Comitê de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade desde maio de 2018. Eletrotécnico-Projetista do sistema
elétrico com graduação alternativa em gestão pública, com pós-graduado em engenharia elétrica e curso de extensão em finanças internacionais. Atualmente é: (i) Dirigente sindical dos eletricitários; (ii) Secretário
de formação do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo e da Federação Nacional em Água, Energia e Meio Ambiente - Fenatema; e (iii) Presidente da Executiva Nacional do Departamento Intersindical de
Estatísticas e Estudos Socioeconômicos - DIEESE. Foi Diretor da Executiva Nacional do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos a DIEESE, de 2014 a 2017. Nos últimos 5 anos,
Bernardino Brito não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha
suspendido ou inabilitado a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
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É formado em Economia pela Universidade Candido Mendes (Rio de Janeiro), com mestrado em Economia Política pela The New School for Social Research (Nova Iorque / EUA). Atualmente é: (i) sócio da Maker
Investimentos Criativos Ltda.; (ii) administrador de carteiras registrado na Comissão de Valores Mobiliários - CVM; e (iii) membro do Conselho de Administração do Centro de Tecnologia Canavieira - CTC, da
Fundação Flora e da AES Tiete Energia S.A. Sergio Weguelin foi: (i) Diretor de Investimentos da Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES – FAPES (Fundo de Pensão do BNDES e dos empregados
da FAPES), de 2015 a setembro de 2016; (ii) Sócio da BRZ Investimentos (gestora independente de recursos controlada), de 2013 a de 2015; (iii) no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES (“BNDES”), membro do Conselho de Administração da Companhia desde maio de 2018, membro do Comitê de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade desde maio de 2018 desde maio de 2018. Foi: (a)
Superintendente da Área de Meio Ambiente, de janeiro de 2009 a junho de 2013; (b) Chefe do Departamento de Mercado de Capitais, de janeiro de 2002 a outubro de 2004; e (c) Chefe do Departamento de
Desenvolvimento de Novos Produtos, de julho de 2000 a dezembro de 2001; (iv) Superintendente da BNDES Participações S/A – BNDESPAR, de julho de 1995 a junho de 2000; (v) Diretor da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM, de 2004 a 2008; (vi) membro do Conselho de Administração da: (a) Amata; (b) Companhia Paranaense de Energia - COPEL; (c) Terminal de Granéis de Santa Catarina – TGSC; (vii) membro do
Comitê de Sustentabilidade da Fibria; (viii) membro da Câmara de Derivativos da BM&FBovespa. Nos últimos 5 anos, Sergio Weguelin não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo
administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de qualquer atividade profissional ou comercial. Os
critérios de independência são determinados pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado.
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12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a
administradores do emissor, controladas e controladores
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre administradores da Companhia e
controladores diretos ou indiretos da Companhia.
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e
controladas, controladores e outros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há relações de subordinação, prestação de serviços ou controle entre administradores e controladas, controladores e
outros.
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores
(POLQKDFRPDVXDSROtWLFDGHFRQWUDWDomRGHVHJXURVD&RPSDQKLDFRQWUDWRXDSyOLFHGHVHJXUR
GH 5HVSRQVDELOLGDGH &LYLO GH $GPLQLVWUDGRUHV ³' 2´  YLVDQGR JDUDQWLU DRV DGPLQLVWUDGRUHV GD
&RPSDQKLD R UHHPEROVR GRV YDORUHV SDJRV D WtWXOR GH LQGHQL]DomR GHFRUUHQWHV GH UHSDUDomR GH
GDQRV FDXVDGRV D WHUFHLURV RX j &RPSDQKLD H GR SDJDPHQWR GH PXOWDV SHQDOLGDGHV H DFRUGRV
FRQWUDWXDLV H DGPLQLVWUDWLYRV LPSRVWRV DRV DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD GXUDQWH R UHJXODU
H[HUFtFLRGHVXDVDWLYLGDGHV
$ FRQWUDWDomR GD FREHUWXUD GH SDJDPHQWR GH PXOWDV H DFRUGRV FRQWUDWXDLV YLVD JDUDQWLU DRV
DGPLQLVWUDGRUHVTXHD&RPSDQKLDRVPDQWHUiLQGHQHVFRQWUDSHUGDVGHFRUUHQWHVGHUHFODPDo}HV
GH WHUFHLURV TXH DFDUUHWHP HP PXOWDV H SHQDOLGDGHV HP YLUWXGH GH DWRV GDQRVRV SUDWLFDGRV QR
H[HUFtFLRUHJXODUGDVVXDVIXQo}HVH[FHWXDGDVDVKLSyWHVHVGHFXOSDJUDYHHGRORDOpPGHRXWUDV
SUHYLVWDV QR PHVPR FRQWUDWR $ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH DR FRQWUDWDU D QRYD FREHUWXUD DR VHX
' 2HVWDUiHPFRQIRUPLGDGHFRPDVPHOKRUHVSUiWLFDVGHPHUFDGRDXPHQWDQGRDSURWHomRGH
VHXVDGPLQLVWUDGRUHVQRH[HUFtFLRGHVXDIXQomRQD&RPSDQKLD
$ DWXDO DSyOLFH GH ' 2 HVWi YLJHQWH DWp  GH QRYHPEUR GH  $ UHIHULGD DSyOLFH GH VHJXUR
FRQWUDWDGDDEUDQJHRVH[HFXWLYRVGD&RPSDQKLDWHQGROLPLWHPi[LPRGHLQGHQL]DomRGH5
PLOK}HVHSUrPLRWRWDOOtTXLGRSDJRQRYDORUGH57DLVYDORUHVSRGHPVHULQVXILFLHQWHV
SDUDJDUDQWLUDLQGHQL]DomRGHHYHQWXDLVGDQRVFDXVDGRVDWHUFHLURVHj&RPSDQKLD
$ &RPSDQKLD QmR SUHVWD FRPSURPLVVR GH LQGHQLGDGH FRP VHXV DGPLQLVWUDGRUHV TXH SUHYHMD R
SDJDPHQWR RX R UHHPEROVR GH GHVSHVDV VXSRUWDGDV SHORV DGPLQLVWUDGRUHV GHFRUUHQWHV GH
UHSDUDomRGHGDQRVFDXVDGRVDWHUFHLURVRXjFRPSDQKLDRXGRSDJDPHQWRGHPXOWDVHDFRUGRV
DGPLQLVWUDWLYRVTXHQmRHVWHMDPFREHUWRVSHOR' 2
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Práticas de Governança Corporativa
Código Brasileiro de Governança Corporativa coordenado pelo IBGC
Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (“IBGC”), governança corporativa é o
sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre
acionistas, conselho de administração, diretoria, auditores independentes e conselho fiscal. Os
princípios básicos que norteiam esta prática são: (i) transparência; (ii) equidade; (iii) prestação de
contas (accountability); e (iv) responsabilidade corporativa.
Pelo princípio da transparência, entende-se que a administração deve cultivar o desejo de informar
não só o desempenho econômico-financeiro da companhia, mas também todos os demais fatores
(ainda que intangíveis) que norteiam a ação empresarial. Por equidade entende-se o tratamento
justo e igualitário de todos os grupos minoritários, colaboradores, clientes, fornecedores ou
credores. O accountability, por sua vez, caracteriza-se pela prestação de contas da atuação dos
agentes de governança corporativa a quem os elegeu, com responsabilidade integral daqueles por
todos os atos que praticarem. Por fim, responsabilidade corporativa representa uma visão mais
ampla da estratégia empresarial, com a incorporação de considerações de ordem social e
ambiental na definição dos negócios e operações.
Dentre as práticas de governança corporativa recomendadas pelo IBGC em seu Código Brasileiro
de Governanças Corporativa, a Companhia adota as seguintes:
x

capital social composto somente por ações ordinárias, proporcionando direito de voto a todos
os acionistas;

x

obrigatoriedade de realização de oferta pública de aquisição de ações quando da ocorrência
de transações em que se configure a alienação do controle acionário a todos os sócios e não
apenas aos detentores do bloco de controle. Todos os acionistas têm a opção de vender
suas ações pelo mesmo preço e nas mesmas condições. A transferência do controle é feita
a preço transparente;

x

contratação de empresa de auditoria independente que tenha prestado serviços de auditoria
interna para a companhia há mais de três anos;

x

não acumulação do cargo de diretor-presidente e presidente do conselho de administração;

x

adoção de política de gerenciamento de riscos, código de ética e conduta e política de
negociação de valores mobiliários;

x

definição de calendário anual com previsão de agenda anual temática com assuntos
relevantes e datas de discussão, incluindo as datas das reuniões ordinárias;

x

atas de reunião do conselho de administração redigidas com clareza e que registram as
decisões tomadas, as pessoas presentes, os votos divergentes e as abstenções de voto; e

x

utilização da assembleia geral de acionistas para comunicar a condução dos negócios da
companhia, sendo que as atas permitem o pleno entendimento das discussões havidas na
assembleia e trazem a identificação dos votos proferidos pelos acionistas.

PÁGINA: 368 de 509

Formulário de Referência - 2018 - ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.

Versão : 18

12.12 - Outras informações relevantes
Novo Mercado
Em 2000, a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) introduziu três segmentos de negociação, com
níveis diferentes de práticas de governança corporativa, denominados Nível I, Nível II e Novo
Mercado, com o objetivo de estimular as companhias a seguir melhores práticas de governança
corporativa e adotar um nível de divulgação de informações adicional em relação ao exigido pela
legislação. Os segmentos de listagem são destinados à negociação de ações emitidas por
companhias que se comprometam voluntariamente a observar práticas de governança corporativa
e exigências de divulgação de informações, além daquelas já impostas pela legislação brasileira.
Em geral, tais regras ampliam os direitos dos acionistas e elevam a qualidade das informações
fornecidas aos acionistas. O Novo Mercado é o mais rigoroso deles, exigindo maior grau de
práticas de governança corporativa dentre os três segmentos.
As companhias que ingressam no Novo Mercado submetem-se, voluntariamente, a determinadas
regras mais rígidas do que aquelas presentes na legislação brasileira, obrigando-se, por exemplo,
a (i) emitir apenas ações ordinárias; (ii) manter, no mínimo, 25% de ações do capital da Companhia
em circulação; (iii) detalhar e incluir informações adicionais nas informações trimestrais; e (iv)
disponibilizar as demonstrações financeiras anuais no idioma inglês e com base em princípios de
contabilidade internacionalmente aceitos ou com base na legislação societária brasileira, neste
caso acompanhadas de nota explicativa que demonstre a conciliação do resultado do exercício e
do patrimônio líquido apurados segundo os critérios contábeis brasileiros e segundo os padrões de
contabilidade internacionalmente aceitos, evidenciando as principais diferenças, e do parecer dos
auditores independentes. A adesão ao Novo Mercado se dá por meio da assinatura de contrato
entre a companhia, seus administradores e acionistas controladores e a B3, além da adaptação do
estatuto da companhia de acordo com as regras contidas no Regulamento do Novo Mercado.
Ao assinar os contratos, as companhias devem adotar as normas e práticas do Novo Mercado. As
regras impostas pelo Novo Mercado visam a conceder transparência com relação às atividades e
situação econômica das companhias ao mercado, bem como maiores poderes para os acionistas
minoritários de participação na administração das companhias, entre outros direitos. As principais
regras relativas ao Novo Mercado são sucintamente descritas a seguir, às quais também
estaremos sujeitos.
Conselheiro representante dos empregados
O conselheiro da administração Sr. Bernardino Jesus de Brito foi eleito nos termos do artigo 140,
parágrafo único, da Lei das Sociedades por Ações, o qual prevê sobre a participação de
representantes dos empregados no Conselho de Administração, escolhidos pelo voto destes, em
eleição direta, organizada pela empresa, em conjunto com as entidades sindicais que os
representem.
Para maiores informações sobre os membros do Conselho de Administração, vide item 12.6/8
deste Formulário de Referência.
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Assembleias Gerais
Nos últimos 3 (três) exercícios sociais foram realizadas as seguintes assembleias gerais da
Companhia, as quais foram instaladas, na sua totalidade, em primeira convocação, com exceção
da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 02 de janeiro de 2018, cujas matérias foram
parcialmente deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária de 11 de janeiro de 2018, realizada
em segunda convocação:
x

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 27 de abril de 2018, presentes
acionistas representando 68,73% do capital social votante;

x

Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 11 de janeiro de 2018, em primeira
convocação, presentes acionistas representando 54,41% do capital social votante;

x

Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 02 de janeiro de 2018, em primeira
convocação, presentes acionistas representando 58,22% do capital social votante;

x

Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 12 de setembro de 2017, presentes
acionistas representando 73,08% do capital social votante;

x

Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 11 de maio de 2017, presentes acionistas
representando 73,08% do capital social votante;

x

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 20 de abril de 2017, presente
acionistas representando 97% do capital social votante;

x

Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 22 de fevereiro de 2017, presentes
acionistas representando 73,08%; do capital social votante;

x

Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 9 de janeiro de 2017, presentes acionistas
representando 50,00001%; do capital social votante;

x

Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 23 de dezembro de 2016, presentes
acionistas representando 97,84%; do capital social votante;

x

Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 05 de dezembro de 2016, presentes
acionistas representando 97,84%; do capital social votante;

x

Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28 de novembro de 2016, presentes
acionistas representando 77.81%; do capital social votante;

x

Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 31 de outubro de 2016, presentes acionistas
representando 77,81%; do capital social votante;

x

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 28 de abril de 2016, presentes
acionistas representando 77,81%; do capital social votante;

x

Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 31 de março de 2016, presentes acionistas
representando 77,81%; do capital social votante;

x

Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 09 de novembro de 2015, presentes
acionistas representando 97,84%; do capital social votante;

x

Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 05 de agosto de 2015, presentes acionistas
representando 77,81%; do capital social votante;

x

Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30 de abril de 2015, presentes acionistas
representando 77,81%; do capital social votante; e
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x

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 23 de abril de 2015, presentes
acionistas representando 97,84%; do capital social votante.

Ações cíveis envolvendo administrador da Companhia
N/A.
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(a)

objetivos da política ou prática de remuneração

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía política de remuneração
e benefícios formalmente aprovada.
Conselho de Administração e Conselho Fiscal
A prática de remuneração do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, possui como
principal objetivo atrair e reter conselheiros independentes com conhecimento do segmento e de
negócios para enriquecer as discussões estratégicas da Companhia, acompanhar, monitorar os
resultados, aconselhar na condução dos negócios e contribuir com sugestões de melhores práticas
de mercado, garantindo as boas práticas de governança corporativa da Companhia.
Diretoria Estatutária e Não-Estatutária
A remuneração dos diretores da Companhia é determinada de acordo com as atribuições e
responsabilidades de cada executivo e em relação a outros executivos do mercado de energia e de
empresas com boas práticas de recursos humanos (mercado selecionado).
A política de remuneração dos diretores foi estruturada com o objetivo de:

(i)

Vincular o desempenho dos diretores ao desempenho operacional e financeiro da Companhia,
aos seus planos de negócio e objetivos estratégicos;

(ii)

Alinhar a remuneração dos diretores com os interesses dos acionistas da Companhia; e

(iii)

Otimizar o investimento da Companhia em recursos humanos visando atrair e reter
profissionais capacitados e considerados "chave" para a sustentabilidade de seus negócios,
tendo práticas competitivas em relação às empresas do mercado no qual atua.

Comitê de Remuneração e Pessoas e Comitê de Auditoria
Possuímos um Comitê de Remuneração e Pessoas e um Comitê de Auditoria.
As atividades desenvolvidas pelos referidos comitês estão devidamente descritas no item 12 deste
Formulário de Referência e as suas práticas de remuneração possuem como principal objetivo atrair
e reter profissionais com conhecimento do segmento e de negócios para enriquecer as discussões
sobre as práticas de cada um dos comitês.

(b)

composição da remuneração
(i)

descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

Os elementos do pacote de remuneração da Companhia são:
Conselho de Administração e Conselho Fiscal
Os membros do Conselho de Administração fazem jus ao pró-labore (remuneração fixa mensal), com
base no nível e complexidade do cargo internamente (Companhia) e externamente (mercado). Os
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membros do Conselho de Administração não fazem jus a qualquer tipo de benefício, em adição à
remuneração fixa determinada. Atualmente, o Conselho de Administração da Companhia é composto
por 9 membros efetivos.
Diretoria Estatutária e Não-Estatutária
Os membros da Diretoria Estatutária e Não-Estatutária da Companhia recebem o salário base prólabore, com base no nível e complexidade do cargo exercido na Companhia e exercido pelo mercado
e como remuneração variável de curto prazo (bônus) e longo prazo (incentivo de longo prazo). O
bônus é calculado a partir do alcance/superação de metas empresariais e individuais.
Além da remuneração acima descrita, os membros da Diretoria Estatutária e Não-Estatutária fazem
jus aos seguintes benefícios alinhados às práticas de mercado no nível executivo, como: veículo
designado, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e check up anual. Referente ao
benefício pós-emprego a Companhia possui a previdência privada.
Tal remuneração tem por objetivo melhorar o desempenho das equipes, garantindo
comprometimento e a satisfação com a remuneração e a possibilidade de ascensão interna.
Os parâmetros, diretrizes e a consequente política de remuneração e demais benefícios oferecidos
para os Conselheiros e Diretores Estatutários, são revisados anualmente pelo Comitê de
Remuneração e Pessoas, órgão de assessoramento da administração da Companhia.
Comitês
Os membros dos Comitês farão jus a remuneração e o pró-labore baseado no desempenho de suas
funções no comitê.
(ii)
em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento
na remuneração total
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

Conselho de Administração
Comitês de Assessoramento ao Conselho
de Administração
Conselho Fiscal
Diretores Estatutários
Bônus
Incentivos de Longo Prazo
Benefícios diretos e indiretos
Benefícios pós emprego

2017

2016

2015

100% remuneração
fixa (salário I prólabore)
100% remuneração
fixa (salário I prólabore)
100% remuneração
fixa (salário I prólabore)
44% remuneração fixa
(salário I pró-labore)

100% remuneração
fixa (salário I prólabore)

100% remuneração
fixa (salário I prólabore)

100% remuneração
fixa (salário I prólabore)
35% remuneração fixa
(salário I pró-labore)

100% remuneração
fixa (salário I prólabore)
34% remuneração fixa
(salário I pró-labore)

41% bônus

30% bônus

39% bônus

15% incentivos de
longo prazo (Outors –
ILP)
15% Benefícios diretos
e indiretos
5% Benefícios pós
emprego

15% incentivos de
longo prazo (Outors –
ILP)
9% Benefícios diretos
e indiretos
3% Benefícios pós
emprego

8% incentivos de longo
prazo (Outors – ILP)
4% Benefícios diretos
e indiretos
4% Benefícios pós
emprego

-

(iii)
metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da
remuneração
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As remunerações dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho
Fiscal são aprovados em Assembleia Geral Ordinária de acionistas, determinada como premissa
básica de aprovação, a remuneração dos administradores deverá representar um custo sustentável
e que não comprometa outros investimentos do negócio. Os reajustes são baseados no crescimento
das remunerações praticadas pelo mercado.
Ademais, os valores de remuneração pagos pela Companhia aos seus administradores são
comparados periodicamente com o mercado através de pesquisa salarial contratada junto a
consultorias especializadas. Tal pesquisa tem como objetivo a análise da competitividade da
remuneração dos Administradores frente ao mercado selecionado e é composta por empresas que
apresentam sólidas práticas em recursos humanos e/ou do mesmo segmento e porte da Companhia.
(iv)

razões que justificam a composição da remuneração

Analisamos nossa performance e o desempenho de nossos administradores para manter uma
remuneração de acordo com as práticas de mercado, adequadas à qualidade de nossos executivos,
assegurando o reconhecimento meritocrático dos profissionais de alto desempenho e dentro de
nossas possibilidades financeiras. As razões que justificam a composição da remuneração são o
incentivo na melhoria da nossa gestão e a permanência de nossos executivos, visando ganhos pelo
comprometimento com os resultados de longo prazo e ao desempenho no curto prazo.
(v)
fato

a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse

Os profissionais eleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia e do Comitê de
Assessoramento ao Conselho de Administração que, cumulativamente, exercem a função de Diretor
Executivo ou empregado da Companhia, não são remunerados especificamente pela função de
conselheiro de administração, uma vez que o exercício de tal cargo é parte do contrato de trabalho
celebrado entre o executivo e a Companhia.
A remuneração dos membros do Conselho de Administração está alinhada às pesquisas salariais
contratadas pela Companhia. Em relação a remuneração do Presidente do Conselho de
Administração, o valor será diferenciado (conforme resultados apresentados nas pesquisas salariais)
e está baseada na diferenciação de suas responsabilidades em relação aos demais membros do
Conselho de Administração.

(c)
principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração
Para 2018, a remuneração de salário, pró-labore e benefícios diretos e indiretos será baseada nas
práticas de mercado apresentadas pelas consultorias especializadas.
Consideramos o desempenho de indicadores relevantes para a estratégia da Companhia, jus a
remuneração variável (Bônus e ILP) de nossos administradores. Para 2018, os indicadores
considerados para aferição da remuneração variável serão:
x

Segurança: Indicadores de fatalidades (próprias/população) e afastamentos, reuniões e
caminhadas de segurança;

x

Resultados Financeiros: EBITDA (R$ mi), Cumprimento do CAPEX BRR (R$ mi), Pagamento
de dividendos (R$ mi);

x

Resultados Estratégicos: Projetos ligados à estratégia do negócio;
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x

Resultados Operacionais: Indicadores de Produtividade operacional e satisfação do Cliente.
Considerando o alcance/superação de metas, com pesos diferenciados entre esses itens
conforme descritos na tabela abaixo:

Eletropaulo

Categoria

Peso

Segurança

5%

Financeiro

50%

Operacional/Estratégico

45%

Total

100%

Os resultados dos indicadores acima mencionados e o desempenho individual de cada Diretor
Estatutário são utilizados para o pagamento de Bônus.
Os indicadores da Companhia, possuem um peso de 80% sobre o total de bônus a ser pago,
enquanto que o desempenho individual é representado por 20% sobre o peso total do bônus.
Estes indicadores são revisados anualmente, podendo ser alterados de acordo com a estratégia da
Companhia.

(d)
como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho
Para refletir a evolução dos indicadores de desempenho, a Companhia tem como prática o
pagamento de parcela da remuneração dos Administradores como remuneração variável conforme
mencionado no item 13.1 (c) acima. Por sua vez, são realizadas mensalmente e apuradas no final de
cada mês do ano subsequente ao exercício social. Cada indicador tem um peso específico que,
ponderado, consolida a remuneração variável total, que é aprovada pelo Comitê de Remuneração e
Pessoas e posteriormente pelo Conselho Administrativo.

(e)
como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de
curto, médio e longo prazo
A Companhia busca, por meio da prática de adoção de remunerações e benefícios compatíveis com
o mercado, atrair e reter profissionais qualificados, de forma a manter em seu quadro de
colaboradores profissionais incentivados e comprometidos com a sua estratégia de crescimento
sustentável e com seu plano de negócios.
Assim, a nossa política de remuneração se alinha com os nossos interesses de curto, médio e longo
prazo na medida em que atrela as metas financeiras, no qual se destaca o acompanhamento do
resultado da Companhia mensurado pelo fluxo de caixa, Lucro líquido, dentre outros, além de
resultados de desempenho operacional como Duração da Interrupção de Energia (“DEC”),
Frequência da Interrupção da Energia (“FEC”), Perdas Elétricas, Satisfação dos Clientes, etc.
Os objetivos da política de remuneração são sustentados pelos seguintes valores da Companhia:
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x

Segurança em primeiro lugar;

x

Agir com integridade;

x

Honrar compromissos;

x

Buscar excelência; e

x

Realizar-se no trabalho.

(f)
existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores
diretos ou indiretos
No âmbito do antigo grupo econômico da Companhia, existente até a data de 27 de novembro de
2017, a remuneração dos administradores e conselheiros fiscais da Companhia era paga pela
respectiva sociedade na qual o administrador ou conselheiro fiscal exercia seu cargo, bem como pelo
ILP estabelecido e administrado pela The AES Corporation.
Os profissionais eleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia que,
cumulativamente, exerciam a função de Diretor Executivo ou empregado da Companhia ou de outra
sociedade do grupo AES no Brasil, não eram remunerados especificamente pela função de
conselheiro de administração, uma vez que o exercício de tal cargo era parte do contrato de trabalho
celebrado entre o executivo e as companhias que compunham o grupo AES no Brasil, sendo
remunerado no âmbito de tal contrato.
Em 12 de setembro de 2017, foi aprovada a proposta de migração das ações listadas da Companhia
para o Novo Mercado da B3 e, em 27 de novembro de 2017, a totalidade das ações preferenciais da
Companhia foram convertidas em ações ordinárias, passando estas a serem negociadas no Novo
Mercado da B3. Nesta mesma data, o acordo de acionistas firmado entre AES Corporation. e BNDES,
foi extinto em decorrência da migração da listagem das ações da Companhia para o segmento do
Novo Mercado e a The AES Corporation deixou de ser controladora da Companhia.

(g)
existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
Não há remuneração ou benefícios diretos e indiretos vinculados a ocorrência de eventos societários.

(h)
práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a
remuneração individual do conselho de administração e da diretoria
Para a definição da Remuneração do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária, são
utilizadas pesquisas salariais contratadas pela Companhia em consultorias especializadas.
Tais pesquisas levam em consideração em seus estudos a comparação de posições com atribuições
e responsabilidades semelhantes em empresas do mesmo segmento ou empresas que possuem
boas práticas de recursos humanos e/ ou governança corporativa.
Os resultados apresentados pelas pesquisas são comparados às práticas da Companhia e avaliados
pelo Comitê de Remuneração e Pessoas que realizam suas recomendações ao Conselho de
Administração, responsável por aprovar qualquer alteração ou manutenção proposta.
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
(i)
os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório,
identificando de que forma participam
O processo decisório relacionado às práticas de remuneração dos administradores da Companhia
considera a participação do Comitê de Remuneração e Pessoas que possui uma atuação meramente
opinativa, cabendo-lhe emitir sugestões e opiniões a serem submetidas ao Conselho de
Administração, órgão este responsável pela decisão final.

(ii)
critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual,
indicando se há a utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso
positivo, os critérios de comparação e a abrangência desses estudos
A política de remuneração da Companhia segue as práticas com base em pesquisas de mercado e
visa atrair e reter profissionais competentes e qualificados para as funções previstas.
Para a definição dos valores alvos de remuneração variável e fixa, a Companhia utiliza uma
metodologia que mensura a importância e a complexidade dos trabalhos relativas aos resultados
esperados para o determinado cargo. Além disto, a Companhia utiliza pesquisas no mercado para
comparação das práticas internas com as práticas utilizadas pelo mercado. Essas pesquisas levam
em consideração a participação de um grupo de empresas que são selecionadas a partir dos
seguintes critérios:
x

empresas que atuam no mesmo setor;

x

empresas estruturadas, com processos claros e critérios definidos para gestão de
remuneração e de pessoas; e

x

empresas em regiões competitivas.

(iii)
com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação
da política de remuneração do emissor
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui política de remuneração.
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13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

9,00

5,00

4,00

18,00

Nº de membros remunerados

0,00

0,00

0,00

0,00

3.192.030,00

4.834.576,00

900.000,00

8.926.606,00

0,00

534.047,00

0,00

534.047,00

1.320.000,00

0,00

0,00

1.320.000,00

638.406,00

966.915,00

180.000,00

1.785.321,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto
Participações em comitês
Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Encargos INSS

Encargos INSS

Encargos INSS

Remuneração variável
Bônus

0,00

3.653.593,00

0,00

3.653.593,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

730.719,00

0,00

730.719,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

INSS Bônus

Pós-emprego

0,00

405.955,00

0,00

405.955,00

Cessação do cargo

0,00

2.752.074,00

0,00

2.752.074,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

1.646.271,00

0,00

1.646.271,00

Número de membros de cada órgão
(letra”b”) foi apurado da forma
especificada no
OFICIOCIRCULAR/CVM/SEP/N.º01/
2017

Número de membros de cada
órgão (letra”b”) foi apurado da
forma especificada no
OFICIOCIRCULAR/CVM/SEP/N.
º01/2017

Número de membros de cada
órgão (letra”b”) foi apurado da
forma especificada no
OFICIOCIRCULAR/CVM/SEP/N.
º01/2017

5.150.436,00

15.524.149,00

1.080.000,00

Observação

Total da remuneração

21.754.585,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº total de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

10,75

4,50

5,00

20,25

5,67

4,50

5,00

15,17

1.232.000,00

3.313.240,00

608.000,00

5.153.240,00

0,00

274.587,00

0,00

274.587,00

Participações em comitês

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

Outros

246.400,00

662.648,00

121.600,00

1.030.648,00

Nº de membros remunerados
Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto
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Encargos INSS

Remuneração variável
Bônus

0,00

3.068.802,00

0,00

3.068.802,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

844.657,00

0,00

844.657,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

R$613.760,00 de INSS e
R$230.896,00 de ILP

Pós-emprego

0,00

313.195,00

0,00

313.195,00

Cessação do cargo

0,00

225.787,00

0,00

225.787,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

365.241,00

0,00

365.241,00

Número de membros de cada órgão
(letra”b”) foi apurado da forma
especificada no
OFICIOCIRCULAR/CVM/SEP/N.º02/
2018

Número de membros de cada
órgão (letra”b”) foi apurado da
forma especificada no
OFICIOCIRCULAR/CVM/SEP/N.
º02/2018

Número de membros de cada
órgão (letra”b”) foi apurado da
forma especificada no
OFICIOCIRCULAR/CVM/SEP/N.
º02/2018

1.778.400,00

9.068.157,00

729.600,00

Observação

Total da remuneração

11.576.157,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2016 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº total de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

10,00

6,00

5,00

21,00

6,58

6,00

4,67

17,25

1.007.238,00

3.277.279,00

559.667,00

4.844.184,00

Benefícios direto e indireto

0,00

1.427.542,00

0,00

1.427.542,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

201.448,00

655.456,00

111.933,00

968.837,00

Nº de membros remunerados
Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Encargos INSS

Encargos INSS

Remuneração variável
Bônus

0,00

2.744.900,00

0,00

2.744.900,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

804.851,00

0,00

804.851,00
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R$542.700,00 de encargos e
R$262.151,00 de ILP

Pós-emprego

0,00

423.147,00

0,00

423.147,00

Cessação do cargo

0,00

1.633.361,00

0,00

1.633.361,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

1.127.000,00

0,00

1.127.000,00

Número de membros de cada órgão
(letra”b”) foi apurado da forma
especificada no
OFICIOCIRCULAR/CVM/SEP/N.º02/
2018

Número de membros de cada
órgão (letra”b”) foi apurado da
forma especificada no
OFICIOCIRCULAR/CVM/SEP/N.
º02/2018

Número de membros de cada
órgão (letra”b”) foi apurado da
forma especificada no
OFICIOCIRCULAR/CVM/SEP/N.
º02/2018

1.208.686,00

12.093.536,00

671.600,00

Observação

Total da remuneração

13.973.822,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2015 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº total de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

11,00

7,00

5,00

23,00

5,25

7,00

5,00

17,25

878.000,00

3.343.783,00

693.500,00

4.915.283,00

Benefícios direto e indireto

0,00

887.211,00

0,00

887.211,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

175.600,00

668.757,00

138.700,00

983.057,00

Nº de membros remunerados
Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Encargos INSS

Encargos INSS

Encargos INSS

Remuneração variável
Bônus

0,00

3.785.795,00

0,00

3.785.795,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

1.116.033,00

0,00

1.116.033,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

R$757.159,00 de Encargos e
R$358.874,00 de ILP

Pós-emprego

0,00

262.846,00

0,00

262.846,00

Cessação do cargo

0,00

762.998,00

0,00

762.998,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

1.089.021,00

0,00

1.089.021,00
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Número de membros de cada órgão
(letra”b”) foi apurado da forma
especificada no
OFICIOCIRCULAR/CVM/SEP/N.º02/
2018

Número de membros de cada
órgão (letra”b”) foi apurado da
forma especificada no
OFICIOCIRCULAR/CVM/SEP/N.
º02/2018

Número de membros de cada
órgão (letra”b”) foi apurado da
forma especificada no
OFICIOCIRCULAR/CVM/SEP/N.
º02/2018

1.053.600,00

11.916.444,00

832.200,00

13.802.243,00
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
1mR SRVVXtPRV SODQR GH UHPXQHUDomR YDULiYHO SDUD R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H SDUD R
&RQVHOKR)LVFDO
3DUDRV'LUHWRUHV(VWDWXWiULRVDSROtWLFDHYDORUHVVmRRVGHPRQVWUDGRVQRTXDGURDEDL[RHQmR
LQFOXHP UHPXQHUDomR YDULiYHO UHODFLRQDGD j SDUWLFLSDomR QRV OXFURV SDUD D TXDO D GLUHWRULD
HVWDWXWiULDQmRpHOHJtYHOHLQFOXHPD5HPXQHUDomR9DULiYHOGH5HVXOWDGRV %{QXV H,/3
3UHYLVWDSDUD


&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1WRWDOGH
PHPEURV









1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV









%{QXV
9DORUPtQLPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR









9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR

















9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomR±
PHWDVDWLQJLGDV

3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR









9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR

















9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomR±
PHWDVDWLQJLGDV
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal



&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXW
iULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1WRWDOGH
PHPEURV









1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV









%{QXV
9DORUPtQLPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR









9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR

























9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomR±
PHWDVDWLQJLGDV
9DORU
HIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGR

3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR









9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR

















9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomR±
PHWDVDWLQJLGDV
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1WRWDOGH
PHPEURV









1GH
PHPEURV
UHPXQHUDGRV











%{QXV
9DORUPtQLPR
SUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR
±PHWDV
DWLQJLGDV
9DORU
HIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGR

































3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPR
SUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR
±PHWDV
DWLQJLGDV
9DORU
HIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGR
QRUHVXOWDGR
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal



&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXW
iULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1WRWDOGH
PHPEURV









1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV









%{QXV
9DORUPtQLPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR
9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomR±
PHWDVDWLQJLGDV
9DORU
HIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGR

































3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR
9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomR±
PHWDVDWLQJLGDV
9DORU
HIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGR
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
D

WHUPRVHFRQGLo}HVJHUDLV

$&RPSDQKLDDSURYRXHP5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHPDUoRGH
 R SODQR GH LQFHQWLYR DWUHODGR jV Do}HV GH VXD HPLVVmR ³3ODQR GH $o}HV´  H R SODQR GH
RXWRUJDGHRSo}HVGHDTXLVLomRGHDo}HVGHVXDHPLVVmR ³3ODQRGH2So}HV´HHPFRQMXQWRFRP
R3ODQRGH$o}HV³3ODQRV´ HVHUmRVXEPHWLGRVjDSURYDomRHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD
DVHUUHDOL]DGDQDPHVPDGDWDTXHD$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDGD&RPSDQKLD
3ODQRGH$o}HV
23ODQRGH$o}HVUHJXODDFRQFHVVmRGHLQFHQWLYRVDWUHODGRVjVDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD
&RPSDQKLD SRU PHLR GH SURJUDPDV D VHUHP LPSOHPHQWDGRV SHOR QRVVR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR ³3URJUDPD GH $o}HV´  VHQGR HOHJtYHLV D SDUWLFLSDU GR 3ODQR GH $o}HV H GRV
3URJUDPDV GH $o}HV RV GLUHWRUHV HVWDWXWiULRV H QmR HVWDWXWiULRV GD &RPSDQKLD FRQVLGHUDGRV
SHVVRDVFKDYH FRQIRUPH UHFRPHQGDomR GR 'LUHWRU 3UHVLGHQWH SDUHFHU GR &RPLWr GH
5HPXQHUDomRH3HVVRDV ³&RPLWr´ HDSURYDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR ³%HQHILFLiULRV´ 
2 3ODQR GH $o}HV VHUi JHULGR SHOR QRVVR &RPLWr HP FRQVRQkQFLD FRP RV WHUPRV GR 3ODQR GH
$o}HV GDV SROtWLFDV GD &RPSDQKLD H GDV GLUHWUL]HV DSURYDGDV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
FDEHQGROKH DGRWDU WRGDV DV PHGLGDV H SURYLGrQFLDV QHFHVViULDV H DGHTXDGDV SDUD D VXD
DGPLQLVWUDomR LQFOXLQGR R GHWDOKDPHQWR HRX D DSOLFDomR GDV QRUPDV JHUDLV HVWDEHOHFLGDV. 2
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD VHUi UHVSRQViYHO SHOD DQiOLVH GDV UHFRPHQGDo}HV
HODERUDGDVSHOR&RPLWrHSHODWRPDGDGHGHFLV}HVDUHVSHLWRGR3ODQRGH$o}HV
&DEHUi DR &RPLWr UHFRPHQGDU H DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DSURYDU D  D FULDomR GH
3URJUDPDVGH$o}HVDRXWRUJDGHDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHDFHOHEUDomRGH
&RQWUDWRV GH 2XWRUJD GH $o}HV FRQIRUPH DEDL[R GHILQLGR  TXH GHYHUi VHU FHOHEUDGR HQWUH D
&RPSDQKLDHFDGD%HQHILFLiULRQRVWHUPRVGR3ODQRGH$o}HV E DVGDWDVGHRXWRUJDGDVDo}HV
RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD DYDOLDQGR D RSRUWXQLGDGH GH VXD RXWRUJD HP UHODomR DRV
LQWHUHVVHV GD &RPSDQKLD SUHVHUYDQGR RV FRQFHLWRV HVWDEHOHFLGRV QR 3ODQR GH $o}HV F  RV
%HQHILFLiULRV GR 3ODQR GH $o}HV H D DXWRUL]DomR SDUD RXWRUJDU Do}HV RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLD HP VHX IDYRU HVWDEHOHFHQGR WRGDV DV FRQGLo}HV GD DOLHQDomR GDV Do}HV D VHUHP
RXWRUJDGDV EHP FRPR D PRGLILFDomR GH WDLV FRQGLo}HV TXDQGR QHFHVViULR H G  DOWHUDo}HV QD
GDWDGHRXWRUJDGDVDo}HVGHVGHTXHDUHIHULGDDOWHUDomRQmRDWLQMDRV&RQWUDWRVGH2XWRUJDGH
$o}HV FRQIRUPHDEDL[RGHILQLGR HPFXUVRDILPGHSUHVHUYDUGLUHLWRVDGTXLULGRVHQmRSUHMXGLFDU
RV %HQHILFLiULRV &DEHUi DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DSyV PDQLIHVWDomR GR &RPLWr VH
QHFHVViULR DQDOLVDU H GHFLGLU FDVRV H[FHSFLRQDLV GHFRUUHQWHV GH RX UHODFLRQDGRV DR 3ODQR GH
$o}HVHGLULPLUHYHQWXDLVG~YLGDVTXDQWRjLQWHUSUHWDomRGDVQRUPDVJHUDLVQHOHHVWDEHOHFLGDV
1RH[HUFtFLRGHVXDVFRPSHWrQFLDVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSyVPDQLIHVWDomRGR&RPLWr
VH QHFHVViULR HVWDUi VXMHLWR DSHQDV DRV OLPLWHV HVWDEHOHFLGRV HP OHL QR 3ODQR GH $o}HV H QDV
SROtWLFDV H GLUHWUL]HV GD &RPSDQKLD SRGHQGR WUDWDU GH PDQHLUD GLIHUHQFLDGD H[HFXWLYRV
DGPLQLVWUDGRUHV H HPSUHJDGRV GD &RPSDQKLD RX RXWUDV VRFLHGDGHV VRE R VHX FRQWUROH TXH VH
HQFRQWUHPHPVLWXDomRVLPLODUQmRHVWDQGRREULJDGRSRUTXDOTXHUUHJUDGHLVRQRPLDRXDQDORJLD
DHVWHQGHUDWRGRVDVFRQGLo}HVTXHHQWHQGDPDSOLFiYHLVDSHQDVDDOJXPRXDOJXQV%HQHILFLiULRV
$V GHOLEHUDo}HV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RX GR &RPLWr FRQIRUPH R FDVR WrP IRUoD
YLQFXODQWH SDUD D &RPSDQKLD UHODWLYDPHQWH D WRGDV DV PDWpULDV UHODFLRQDGDV FRP R 3ODQR GH
$o}HV
$RXWRUJDGRVLQFHQWLYRVDFDGD%HQHILFLiULRQRVWHUPRVGR3ODQRGH$o}HVpUHDOL]DGDPHGLDQWH
DFHOHEUDomRGHLQVWUXPHQWRSDUWLFXODUGHFRQWUDWRGHRXWRUJDGHDo}HVTXHGHYHUiVHUFHOHEUDGR
HQWUH D &RPSDQKLD H FDGD %HQHILFLiULR RV TXDLV GHYHUmR IL[DU WRGRV RV WHUPRV H FRQGLo}HV GH
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FDGD LQFHQWLYR FRQIRUPH SUHYLVWR QR UHVSHFWLYR 3URJUDPD GH $o}HV ³&RQWUDWRV GH 2XWRUJD GH
$o}HV´ 
3ODQRGH2So}HV
23ODQRGH2So}HVUHJXODDFRQFHVVmRGHLQFHQWLYRVSHODRXWRUJDGHRSo}HVGHFRPSUDGH$o}HV
TXHSRGHUmRVHURXWRUJDGDVQRVWHUPRVGR3ODQRGH2So}HVSRUPHLRGR³3URJUDPDVGH2SomRGH
&RPSUD GH $o}HV´ DSURYDGRV SHULRGLFDPHQWH SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR D SDUWLU GH
UHFRPHQGDomR GR &RPLWr FRQWHQGR FRQGLo}HV HVSHFtILFDV TXDQWR DRV %HQHILFLiULRV FRPR R
Q~PHUR WRWDO GH Do}HV RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD D GLYLVmR GD RXWRUJD HP ORWHV H DV
UHVSHFWLYDV UHJUDV HVSHFtILFDV GH FDGD ORWH LQFOXVLYH R SUHoR GH H[HUFtFLR H RV SHUtRGRV GH
FDUrQFLD ³3URJUDPDV GH 2So}HV´  VHQGR HOHJtYHLV D SDUWLFLSDU GR 3ODQR GH 2So}HV H GRV
3URJUDPDVGH2So}HVRV%HQHILFLiULRV
23ODQRGH2So}HVVHUiJHULGRSHORQRVVR&RPLWrHPFRQVRQkQFLDFRPRVWHUPRVGR3ODQRGH
2So}HVGDVSROtWLFDVGD&RPSDQKLDHGDVGLUHWUL]HVDSURYDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
FDEHQGROKH DGRWDU WRGDV DV PHGLGDV H SURYLGrQFLDV QHFHVViULDV H DGHTXDGDV SDUD D VXD
DGPLQLVWUDomR LQFOXLQGR R GHWDOKDPHQWR HRX D DSOLFDomR GDV QRUPDV JHUDLV HVWDEHOHFLGDV. 2
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD VHUi UHVSRQViYHO SHOD DQiOLVH GDV UHFRPHQGDo}HV
HODERUDGDVSHOR&RPLWrHSHODWRPDGDGHGHFLV}HVDUHVSHLWRGR3ODQRGH2So}HV
&DEHUi DR &RPLWr UHFRPHQGDU H DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DSURYDU D  D FULDomR GH
3URJUDPDVGH2So}HVDRXWRUJDGHRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVTXHSRGHUmRVHURXWRUJDGDVSHOR
3ODQRHDFHOHEUDomRGH&RQWUDWRVGH2So}HV FRQIRUPHDEDL[RGHILQLGR TXHGHYHUiVHUFHOHEUDGR
HQWUHD&RPSDQKLDHFDGD%HQHILFLiULRQRVWHUPRVGR3ODQRGH2So}HV E DVGDWDVGHRXWRUJD
GDV RSo}HV GH FRPSUD GH Do}HV DYDOLDQGR D RSRUWXQLGDGH GH VXD RXWRUJD HP UHODomR DRV
LQWHUHVVHV GD &RPSDQKLD SUHVHUYDQGR RV FRQFHLWRV HVWDEHOHFLGRV QR 3ODQR GH 2So}HV F  RV
%HQHILFLiULRVGR3ODQRGH2So}HVHDDXWRUL]DomRSDUDRXWRUJDURSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVHP
VHX IDYRU HVWDEHOHFHQGR VXDV FRQGLo}HV EHP FRPR D PRGLILFDomR GH WDLV FRQGLo}HV TXDQGR
QHFHVViULRH G DOWHUDo}HVQDGDWDGHRXWRUJDRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVGHVGHTXHDUHIHULGD
DOWHUDomR QmR DWLQMD RV &RQWUDWRV GH 2So}HV FRQIRUPH DEDL[R GHILQLGR  HP FXUVR D ILP GH
SUHVHUYDU GLUHLWRV DGTXLULGRV H QmR SUHMXGLFDU RV %HQHILFLiULRV &DEHUi DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRDSyVPDQLIHVWDomRGR&RPLWrVHQHFHVViULRDQDOLVDUHGHFLGLUFDVRVH[FHSFLRQDLV
GHFRUUHQWHV GH RX UHODFLRQDGRV DR 3ODQR GH 2So}HV H GLULPLU HYHQWXDLV G~YLGDV TXDQWR j
LQWHUSUHWDomRGDVQRUPDVJHUDLVQHOHHVWDEHOHFLGDV
1RH[HUFtFLRGHVXDVFRPSHWrQFLDVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSyVPDQLIHVWDomRGR&RPLWr
VHQHFHVViULRHVWDUiVXMHLWRDSHQDVDRVOLPLWHVHVWDEHOHFLGRVHPOHLQR3ODQRGH2So}HVHQDV
SROtWLFDV H GLUHWUL]HV GD &RPSDQKLD SRGHQGR WUDWDU GH PDQHLUD GLIHUHQFLDGD H[HFXWLYRV
DGPLQLVWUDGRUHV H HPSUHJDGRV GD &RPSDQKLD RX RXWUDV VRFLHGDGHV VRE R VHX FRQWUROH TXH VH
HQFRQWUHPHPVLWXDomRVLPLODUQmRHVWDQGRREULJDGRSRUTXDOTXHUUHJUDGHLVRQRPLDRXDQDORJLD
DHVWHQGHUDWRGRVDVFRQGLo}HVTXHHQWHQGDPDSOLFiYHLVDSHQDVDDOJXPRXDOJXQV%HQHILFLiULRV
$ RXWRUJD GRV LQFHQWLYRV D FDGD %HQHILFLiULR QRV WHUPRV GR 3ODQR GH 2So}HV p UHDOL]DGD
PHGLDQWHDFHOHEUDomRGHLQVWUXPHQWRSDUWLFXODUGHFRQWUDWRGHRXWRUJDGHRSo}HVGHFRPSUDGH
Do}HV TXH GHYHUi VHU FHOHEUDGR HQWUH D &RPSDQKLD H FDGD %HQHILFLiULR RV TXDLV GHYHUmR IL[DU
WRGRV RV WHUPRV H FRQGLo}HV GH FDGD LQFHQWLYR FRQIRUPH SUHYLVWR QR UHVSHFWLYR 3URJUDPD GH
2So}HV ³&RQWUDWRVGH2SomR´ 
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E

SULQFLSDLVREMHWLYRVGRSODQR

3ODQRGH$o}HV
'HDFRUGRFRPVXDVGLVSRVLo}HVRV3ODQRVWHPFRPRREMHWLYR L HVWLPXODUDH[SDQVmRRr[LWRHD
FRQVHFXomR GRV REMHWLYRV VRFLDLV GD &RPSDQKLD LL  DOLQKDU RV LQWHUHVVHV GRV DGPLQLVWUDGRUHV H
FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD DR LQWHUHVVH GH VHXV DFLRQLVWDV SRU PHLR GD SDUWLFLSDomR FRQMXQWD
QDHYHQWXDOYDORUL]DomRGDVDo}HVHQDH[SRVLomRDRVULVFRVDTXHD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWD LLL 
RWLPL]DU R GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO H ILQDQFHLUR GD &RPSDQKLD YLQFXODQGR D UHPXQHUDomR GH
DGPLQLVWUDGRUHV H FRODERUDGRUHV DR SODQR GH QHJyFLRV H REMHWLYRV VRFLDLV H LY  DWUDLU H UHWHU
H[HFXWLYRV H FRODERUDGRUHV FDSDFLWDGRV FRQVLGHUDGRV ³FKDYH´ SDUD D VXVWHQWDELOLGDGH GRV
QHJyFLRV GD &RPSDQKLD DGRWDQGR SUiWLFDV FRPSHWLWLYDV HP UHODomR jV HPSUHVDV GR PHUFDGR H
RIHUHFHQGROKHVDSRVVLELOLGDGHGHVHWRUQDUHPDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDQRVWHUPRVHFRQGLo}HV
SUHYLVWRVQRV3ODQRVUHVSHFWLYDPHQWHHREVHUYDGDVDVSROtWLFDVHGLUHWUL]HVGD&RPSDQKLD
F

IRUPDFRPRRSODQRFRQWULEXLSDUDHVVHVREMHWLYRV

2V3ODQRVFRQWULEXHPSDUDRLQFHQWLYRGRVGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDDGHVHPSHQKDUVXDVIXQo}HV
GHIRUPDDSHUPLWLUTXHUHIHULGRVUHVXOWDGRVVHMDPDWLQJLGRV
$R SRVVLELOLWDU TXH RV %HQHILFLiULRV VH WRUQHP QRVVRV DFLRQLVWDV HP FRQGLo}HV GLIHUHQFLDGDV
HVSHUDVHTXHHVWHVWHQKDPIRUWHVLQFHQWLYRVSDUDFRPSURPHWHUHPVHHIHWLYDPHQWHFRPDFULDomR
GHYDORUEHPFRPRSDUDH[HUFHUHPVXDVIXQo}HVGHPDQHLUDDLQWHJUDUHPVHDRVLQWHUHVVHVGRV
DFLRQLVWDVDRVREMHWLYRVVRFLDLVHDRVQRVVRVSODQRVGHFUHVFLPHQWRDVVLPPD[LPL]DQGRQRVVRV
OXFURV EHP FRPR JHUDQGR XPD UHODomR GH ORQJR SUD]R GHVWHV SURILVVLRQDLV FRP D QRVVD
&RPSDQKLD 2 RIHUHFLPHQWR GRV LQFHQWLYRV DWUHODGRV jV Do}HV RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLDHVWLPXODRV%HQHILFLiULRVSRUPHLRGRFRPSURPHWLPHQWRGHVHXVUHFXUVRVSUySULRVD
EXVFDUHP D YDORUL]DomR LPHGLDWD GDV Do}HV VHP FRQWXGR FRPSURPHWHUHP R FUHVFLPHQWR H D
YDORUL]DomRIXWXUDGDVDo}HV
G

FRPRRSODQRVHLQVHUHQDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRHPLVVRU

2V 3ODQRV FRPSOHPHQWDP D UHPXQHUDomR WRWDO GR H[HFXWLYR FRQWULEXLQGR SDUD D IRUPDomR GH
YLVmRGHVXVWHQWDELOLGDGHGRQHJyFLRHUHWHQomRGRVH[HFXWLYRVDORQJRSUD]R
H
FRPRRSODQRDOLQKDRVLQWHUHVVHVGRVDGPLQLVWUDGRUHVHGRHPLVVRUDFXUWRPpGLR
HORQJRSUD]R
2V3ODQRVDOLQKDPRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDGRVDGPLQLVWUDGRUHVHGRVDFLRQLVWDVSRUPHLRGH
EHQHItFLRVYLQFXODGRVjSHUIRUPDQFHGDVDo}HVHUHVXOWDGRILQDQFHLURGD&RPSDQKLDHPPpGLRH
ORQJR SUD]R 3RU PHLR GR 3ODQRV EXVFDPRV HVWLPXODU D PHOKRULD QD QRVVD DGPLQLVWUDomR H D
SHUPDQrQFLDGRV%HQHILFLiULRVHPQRVVDHVWUXWXUDEXVFDQGRJDQKRVSHORFRPSURPHWLPHQWRFRP
RV UHVXOWDGRV GH ORQJR SUD]R 1R FXUWR SUD]R R FXPSULPHQWR GH QRVVDV PHWDV H R DOFDQFH GH
QRVVRVUHVXOWDGRVDQXDLVUHVXOWDPHPXPDOLQKDPHQWRHQWUHQRVVRVLQWHUHVVHVHRVLQWHUHVVHVGRV
%HQHILFLiULRV 1R PpGLR SUD]R D PHOKRULD GH QRVVRV UHVXOWDGRV H YDORUL]DomR GH QRVVDV Do}HV
PD[LPL]DPRVJDQKRVGRV%HQHILFLiULRVLQFHQWLYDQGRRVDSHUPDQHFHUHPFRODERUDQGRFRQRVFR
I

Q~PHURPi[LPRGHDo}HVDEUDQJLGDV

3ODQRGH$o}HV
$V Do}HV D VHUHP FRQFHGLGDV QR kPELWR GR 3ODQR GH $o}HV H GR 3URJUDPD QmR SRGHUmR
XOWUDSDVVDUGXUDQWHWRGRR SUD]RGH YLJrQFLDGR3ODQRGH$o}HVROLPLWHPi[LPRDFXPXODGRGH
 GRLVSRUFHQWR GRWRWDOGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
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3ODQRGH2So}HV
$VRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVRXWRUJDGDVQRVWHUPRVGR3ODQRGH2So}HVFRQVLGHUDQGRWRGRV
RV 3URJUDPDV GH 2So}HV SRGHUmR FRQIHULU DRV %HQHILFLiULRV GLUHLWRV GH DTXLVLomR VREUH XP
Q~PHUR GH Do}HV RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD TXH QmR H[FHGD  WUrV SRU FHQWR  GR
WRWDOGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDFRQVLGHUDGDVHPEDVHVWRWDOPHQWHGLOXtGDV OHYDQGRVH
HP FRQWD LQFOXVLYH R WRWDO GH Do}HV GD &RPSDQKLD GHSRLV GR H[HUFtFLR GH WRGDV DV RSo}HV GH
FRPSUD GH Do}HV RXWRUJDGDV  FRQWDQWR TXH R Q~PHUR WRWDO GH Do}HV HPLWLGDV RX SDVVtYHLV GH
VHUHP HPLWLGDV QRV WHUPRV GR 3ODQR GH 2So}HV HVWHMD VHPSUH GHQWUR GR OLPLWH GR FDSLWDO
DXWRUL]DGRGD&RPSDQKLD
J

Q~PHURPi[LPRGHRSo}HVDVHUHPRXWRUJDGDV

3ODQRGH$o}HV
&RQIRUPH R LWHP I  DFLPD R WRWDO GH Do}HV D VHUHP FRQFHGLGDV QR kPELWR GR 3ODQR H GRV
3URJUDPDV QmR SRGHUmR XOWUDSDVVDU GXUDQWH R SUD]R GH YLJrQFLD GR 3ODQR R OLPLWH Pi[LPR
DFXPXODGRGH GRLVSRUFHQWR GRWRWDOGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
3ODQRGH2So}HV
&RQIRUPH RLWHP I  DFLPD DVRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVRXWRUJDGDVQRVWHUPRVGR3ODQRGH
2So}HV SRGHUmR FRQIHULU DRV %HQHILFLiULRV GLUHLWRV GH DTXLVLomR VREUH XP Q~PHUR GH Do}HV
RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD&RPSDQKLD TXH QmR H[FHGD  WUrVSRU FHQWR  GR WRWDO GDV Do}HV GH
HPLVVmRGD&RPSDQKLD
K

FRQGLo}HVGHDTXLVLomRGHDo}HV

2QRVVR&RPLWrH &RQVHOKRGH $GPLQLVWUDomRWHP FRPSHWrQFLDSDUDLPSOHPHQWDURV3URJUDPDV
HVWDEHOHFHQGR WRGDV DV FRQGLo}HV GRV 3URJUDPDV EHP FRPR D PRGLILFDomR GH WDLV FRQGLo}HV
TXDQGR QHFHVViULD $QXDOPHQWH D SDUWLU GH UHFRPHQGDo}HV GR &RPLWr R &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRSRGHUiFULDU3URJUDPDVSUHYHQGRFRQGLo}HVHVSHFtILFDVSDUDDRXWRUJDGHDo}HVH
SDUDDRXWRUJDGHRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVQRkPELWRGRV3ODQRV
L

FULWpULRVSDUDIL[DomRGRSUHoRGHDTXLVLomRRXH[HUFtFLR

3ODQRGH2So}HV
&RQIRUPHR3ODQRGH2So}HVRSUHoRGHH[HUFtFLRGDVRSo}HVRXWRUJDGDVQRVWHUPRVGR3ODQRGH
2So}HVVHUiIL[DGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXDQGRGDLPSOHPHQWDomRGRV3URJUDPDVGH
2So}HV H RXWRUJD GDV RSo}HV GH FRPSUD GH Do}HV GH QRVVD HPLVVmR H VHUi SDJR SHORV
%HQHILFLiULRVQDVIRUPDVHSUD]RVSRUHOHGHWHUPLQDGRV
M

FULWpULRVSDUDIL[DomRGRSUD]RGHH[HUFtFLR

2QRVVR&RPLWrHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRWrPFRPSHWrQFLDSDUDDGPLQLVWUDURV3ODQRVHRV
3URJUDPDVDVHUHPLQVWLWXtGRVHDSURYDUWRGDVDVGHFLV}HVUHODWLYDVDRV3ODQRVHDRV3URJUDPDV
2 &RPLWr H &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR HVWDEHOHFHUmR RV WHUPRV H FRQGLo}HVGRV 3URJUDPDV D
VHUHPLQVWLWXtGRVLQFOXLQGRRVFULWpULRVSDUDIL[DomRGRSUD]RGHH[HUFtFLRGDVRSo}HVGHFRPSUD
GHDo}HVHGDRSomRGHFRPSUDGHDo}HVDVHUHPRXWRUJDGDV
N

IRUPDGHOLTXLGDomR

$ &RPSDQKLD DOLHQDUi SULYDGDPHQWH DR %HQHILFLiULR Do}HV GH VXD HPLVVmR PDQWLGDV HP
WHVRXUDULD LQFOXVLYH DTXHODV DGTXLULGDV QR kPELWR GH SODQRV GH DTXLVLomR GDV SUySULDV Do}HV RX
TXH IRUDP REMHWR GR H[HUFtFLR GR GLUHLWR GH UHFHVVR GH DFLRQLVWDV GLVVLGHQWHV SRU PHLR GD
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DVVLQDWXUD GH RUGHP GH WUDQVIHUrQFLD GH Do}HV RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD TXH VHUmR
RIHUHFLGDVDRV%HQHILFLiULRVQRVWHUPRVGRV3ODQRV
,

UHVWULo}HVjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV

1RV WHUPRV GRV 3ODQRV FDEHUi DR QRVVR &RPLWr H DR QRVVR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR LPSRU
UHVWULo}HV j WUDQVIHUrQFLD GDV Do}HV DGTXLULGDV FRP R H[HUFtFLR GDV RSo}HV RXWRUJDGDV H
UHVWULo}HVjWUDQVIHUrQFLDGDV$o}HVUHFHELGDVSHORH[HUFtFLRGDVRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HV
P
FULWpULRVHHYHQWRVTXHTXDQGRYHULILFDGRVRFDVLRQDUmRDVXVSHQVmRDOWHUDomRRX
H[WLQomRGRSODQR
2V3ODQRVHQWUDUmRHPYLJRUQDGDWDGHVXDDSURYDomRSRU$VVHPEOHLD*HUDOHSRGHUiVHUH[WLQWR
VXVSHQVR RX DOWHUDGR D TXDOTXHU WHPSR SRU GHFLVmR GD QRVVD $VVHPEOHLD *HUDO 2 WpUPLQR GH
YLJrQFLD GRV 3ODQRV QmR DIHWDUi D HILFiFLD GRV LQFHQWLYRV DLQGD HP YLJRU QRV WHUPRV GRV
UHVSHFWLYRVUHJXODPHQWRVGHFDGD3URJUDPD
Q
HIHLWRV GD VDtGD GR DGPLQLVWUDGRU GRV yUJmRV GR HPLVVRU VREUH VHXV GLUHLWRV
SUHYLVWRVQRSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
3ODQRGH$o}HV
6HKRXYHUTXDOTXHUDWRRXIDWRTXHSRQKDILPjUHODomRMXUtGLFDGR%HQHILFLiULRFRPD&RPSDQKLD
LQFOXLQGR D UHQ~QFLD RX GHPLVVmR YROXQWiULD GR %HQHILFLiULR GLVSHQVD FRP RX VHP MXVWD FDXVD
GHVWLWXLomRVXEVWLWXLomRRXQmRUHHOHLomRFRPRGLUHWRUHVWDWXWiULRTXDLVTXHUGLUHLWRVGHUHFHEHUDV
Do}HV FXMR SUD]R GH YHVWLQJ DLQGD QmR WHQKD WUDQVFRUULGR LQWHJUDOPHQWH VHUmR DXWRPDWLFDPHQWH
H[WLQWRV GH SOHQR GLUHLWR LQGHSHQGHQWHPHQWH GH DYLVR SUpYLR RX QRWLILFDomR H VHP GLUHLWR D
TXDOTXHULQGHQL]DomR
1D KLSyWHVH GH IDOHFLPHQWR GR %HQHILFLiULR RV VHXV KHUGHLURV RX VXFHVVRUHV QD IRUPD GH
GLVSRVLomR WHVWDPHQWiULD RX FRQIRUPH HVWDEHOHFLGR QR LQYHQWiULR UHVSHFWLYR UHFHEHUmR DV Do}HV
FXMRSUD]RGHYHVWLQJDLQGDQmRWHQKDWUDQVFRUULGRLQWHJUDOPHQWH
1D KLSyWHVH GH DSRVHQWDGRULD RX LQYDOLGH] SHUPDQHQWH GR %HQHILFLiULR KDYHUi DQWHFLSDomR GR
SUD]RGHYHVWLQJSHUPLWLQGRTXHR3DUWLFLSDQWHUHFHEDDVDo}HVSHQGHQWHV
3ODQRGH2So}HV
6HKRXYHURTXDOTXHUDWRRXIDWRTXHSRQKDILPjUHODomRMXUtGLFDGRWLWXODUGDRSomRGHFRPSUDGH
Do}HV FRP D &RPSDQKLD LQFOXLQGR D UHQ~QFLD RX GHVOLJDPHQWR YROXQWiULR GR %HQHILFLiULR
GHPLVVmR FRP RX VHP MXVWD FDXVD GHVWLWXLomR VXEVWLWXLomR RX QmR UHHOHLomR FRPR GLUHWRU
HVWDWXWiULR D  WRGDV DV RSo}HV GH FRPSUD GH Do}HV FXMR SUD]R GH YHVWLQJ DLQGD QmR WHQKD
WUDQVFRUULGRLQWHJUDOPHQWHVHUmRDXWRPDWLFDPHQWHH[WLQWDVGHSOHQRGLUHLWRLQGHSHQGHQWHPHQWHGH
DYLVRSUpYLRRXQRWLILFDomRHVHPGLUHLWRDTXDOTXHULQGHQL]DomR E FDVRRGHVOLJDPHQWRGHFRUUD
GH GLVSHQVD SRU MXVWD FDXVD WRGDV DV RSo}HV GH FRPSUD GH Do}HV H[HUFtYHLV VHUmR
DXWRPDWLFDPHQWH H[WLQWDV GH SOHQR GLUHLWR LQGHSHQGHQWHPHQWH GH DYLVR SUpYLR RX QRWLILFDomR H
VHPGLUHLWRDTXDOTXHULQGHQL]DomRH F FDVRRGHVOLJDPHQWRGHFRUUDGHGHPLVVmRYROXQWiULDGR
%HQHILFLiULR GH GLVSHQVD VHP MXVWD FDXVD UHQ~QFLD GHVWLWXLomR RX VXEVWLWXLomR R %HQHILFLiULR
SRGHUiH[HUFHUDVRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVH[HUFtYHLVQRSUD]RGHDWp WULQWD GLDVFRQWDGRV
GDGDWDGHGHVOLJDPHQWR
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1D KLSyWHVH GH IDOHFLPHQWR GR %HQHILFLiULR RV VHXV KHUGHLURV RX VXFHVVRUHV QD IRUPD GH
GLVSRVLomR WHVWDPHQWiULD RX FRQIRUPH HVWDEHOHFLGR QR LQYHQWiULR UHVSHFWLYR UHFHEHUmR DV Do}HV
FXMRSUD]RGHYHVWLQJDLQGDQmRWHQKDWUDQVFRUULGRLQWHJUDOPHQWH
1D KLSyWHVH GH DSRVHQWDGRULD RX LQYDOLGH] SHUPDQHQWH GR %HQHILFLiULR KDYHUi DQWHFLSDomR GR
SUD]RGHYHVWLQJSHUPLWLQGRTXHR3DUWLFLSDQWHUHFHEDDVDo}HVSHQGHQWHV
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatuária
1mRDSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH RV 3ODQRV HRV 3URJUDPDV HVWmR SHQGHQWHV GH DSURYDomR HP
$VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD GD &RPSDQKLD QmR WHQGR DLQGD XPD GHILQLomR GH WDLV WHUPRV H
FRQGLo}HV
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatuária
1mRDSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH RV 3ODQRV HRV 3URJUDPDV HVWmR SHQGHQWHV GH DSURYDomR HP
$VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD GD &RPSDQKLD QmR WHQGR DLQGD XPD GHILQLomR GH WDLV WHUPRV H
FRQGLo}HV
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13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatuária
1mRDSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH RV 3ODQRV HRV 3URJUDPDV HVWmR SHQGHQWHV GH DSURYDomR HP
$VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD GD &RPSDQKLD QmR WHQGR DLQGD XPD GHILQLomR GH WDLV WHUPRV H
FRQGLo}HV
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13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções
D

PRGHORGHSUHFLILFDomR

3RU VHU XP SODQR EDVHDGR HP Do}HV R YDORU GDV Do}HV VHUi R YDORU GH IHFKDPHQWR GD GDWD GH
RXWRUJD

E
GDGRV H SUHPLVVDV XWLOL]DGDV QR PRGHOR GH SUHFLILFDomR LQFOXLQGR R SUHoR PpGLR
SRQGHUDGR GDV Do}HV SUHoR GH H[HUFtFLR YRODWLOLGDGH HVSHUDGD SUD]R GH YLGD GD RSomR
GLYLGHQGRVHVSHUDGRVHDWD[DGHMXURVOLYUHGHULVFR
1mRDSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH RV 3ODQRV HRV 3URJUDPDV HVWmR SHQGHQWHV GH DSURYDomR HP
$VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD GD &RPSDQKLD QmR WHQGR DLQGD XPD GHILQLomR GH WDLV WHUPRV H
FRQGLo}HV

F
PpWRGRXWLOL]DGRHDVSUHPLVVDVDVVXPLGDVSDUDLQFRUSRUDURVHIHLWRVHVSHUDGRVGH
H[HUFtFLRDQWHFLSDGR
1mRDSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH RV 3ODQRV HRV 3URJUDPDV HVWmR SHQGHQWHV GH DSURYDomR HP
$VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD GD &RPSDQKLD QmR WHQGR DLQGD XPD GHILQLomR GH WDLV WHUPRV H
FRQGLo}HV

G

IRUPDGHGHWHUPLQDomRGDYRODWLOLGDGHHVSHUDGD

1mRDSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH RV 3ODQRV HRV 3URJUDPDV HVWmR SHQGHQWHV GH DSURYDomR HP
$VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD GD &RPSDQKLD QmR WHQGR DLQGD XPD GHILQLomR GH WDLV WHUPRV H
FRQGLo}HV

H
VHDOJXPDRXWUDFDUDFWHUtVWLFDGDRSomRIRLLQFRUSRUDGDQDPHQVXUDomRGHVHXYDORU
MXVWR
1mRDSOLFiYHOWRGDVDVFDUDFWHUtVWLFDVMiHVWmRGHVFULWDVQHVWHLWHPGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão
&RPSDQKLD
ÏUJmR

$o}HVRX&RWDV

3DUWLFLSDomR  





'LUHWRULD(VWDWXWiULD





&RQVHOKR)LVFDO





&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários
1DWDEHODDEDL[RDSUHVHQWDPRVRVSODQRVGHSUHYLGrQFLDHPYLJRUGD&RPSDQKLD


&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

1GHPHPEURV





1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV





1RPHGR3ODQR



0HWOLIH

4XDQWLGDGHGH
DGPLQLVWUDGRUHVTXH
UH~QHPFRQGLo}HVSDUDVH
DSRVHQWDU





&RQGLo}HVSDUDVH
DSRVHQWDUDQWHFLSDGDPHQWH



1D RFRUUrQFLD GH LQYDOLGH] RX PRUWH GR SDUWLFLSDQWH R
VDOGR DFXPXODGR QD FRQWD GR SDUWLFLSDQWH VHUi SRVWR j
GLVSRVLomR GR SDUWLFLSDQWH EHQHILFLiULRV H VXFHVVRUHV
OHJDLV VHP TXDOTXHU SUD]R GH FDUrQFLD PHGLDQWH
VROLFLWDomR  GHYLGDPHQWH LQVWUXtGD QD 0HWOLIH H D
DSUHVHQWDomRGRVGRFXPHQWRVSUHYLVWRVQRUHJXODPHQWR

9DORUDFXPXODGRDWXDOL]DGR
GDVFRQWULEXLo}HV
DFXPXODGDVDWpR
HQFHUUDPHQWRGR~OWLPR
H[HUFtFLRVRFLDO
GHVFRQWDGDDSDUFHOD
UHODWLYDjVFRQWULEXLo}HV
IHLWDVGLUHWDPHQWHSHORV
DGPLQLVWUDGRUHV



5

9DORUWRWDODFXPXODGRGDV
FRQWULEXLo}HVUHDOL]DGDV
GXUDQWHR~OWLPRH[HUFtFLR
VRFLDOGHVFRQWDGDD
SDUFHODUHODWLYDD
FRQWULEXLo}HVIHLWDV
GLUHWDPHQWHSHORV
DGPLQLVWUDGRUHV



5

3RVVLELOLGDGHGHUHVJDWH
DQWHFLSDGRHFRQGLo}HV



2 SDUWLFLSDQWH SRGHUi DSyV FRPSOHWDGR R SUD]R GH
QR PtQLPR  VHVVHQWD  GLDV D FRQWDU GD GDWD GH
UHJLVWURQD0HWOLIHGDSURSRVWDGHLQVFULomRVROLFLWDUR
UHVJDWH WRWDO RX SDUFLDO GR YDORU DFXPXODGR HP VHX
QRPH RX D SRUWDELOLGDGH WRWDO RX SDUFLDO GR YDORU
DFXPXODGR HP VHX QRPH SDUD RXWUD HQWLGDGH GH
SUHYLGrQFLD FRPSOHPHQWDU DEHUWD RX IHFKDGD 2
LQWHUYDOR PtQLPR HQWUH SHGLGRV GH UHVJDWH RX HQWUH
VROLFLWDo}HV GH SRUWDELOLGDGH GR PHVPR SDUWLFLSDQWH
GHYHUiVHUGH VHVVHQWD GLDVFRQWDGRVDSDUWLUGD
GDWDGRUHJLVWURGR~OWLPRSHGLGRRXVROLFLWDomR
2 UHVJDWH GD FRQWD LQVWLWXLGRUD EiVLFD HRX
VXSOHPHQWDU VHJXLUi D FDUrQFLD GHWHUPLQDGD SHOD
5HVROXomR &163  GH  GH GH]HPEUR GH 
DUW   FRQIRUPH VHJXH ³2V UHFXUVRV
FRUUHVSRQGHQWHV D FDGD XPD GDV FRQWULEXLo}HV GDV
SHVVRDV MXUtGLFDV QR SODQR GH SUHYLGrQFLD VRPHQWH
SRGHUmR VHU UHVJDWDGRV DSyV R SHUtRGR GH FDUrQFLD
GH XP DQR FLYLO FRPSOHWR FRQWDGR D SDUWLU GR  GLD
~WLO GR PrV GH MDQHLUR GR DQR VXEVHTXHQWH DR GD
FRQWULEXLomR2SDUWLFLSDQWHQDKLSyWHVHGHSHUGDGR
YtQFXOR HPSUHJDWtFLR RX GH DGPLQLVWUDomR FRP D
LQVWLWXLGRUD WHUi VHPSUH GLUHLWR DR YDORU WRWDO GRV
UHFXUVRV DFXPXODGRV QD FRQWD 3DUWLFLSDQWH ± EiVLFD
H VXSOHPHQWDU DFUHVFLGR GH XP SHUFHQWXDO GR YDORU
DFXPXODGRQD&RQWD(PSUHVD%iVLFDFDOFXODGRGH
DFRUGRFRPDWDEHODDEDL[R
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários
7HPSRGHFRQWULEXLomRDRSURJUDPD
$WpPrV
$SDUWLUGHPrV

DVHUOLEHUDGRVREUHDVFRQWULEXLo}HVEiVLFDVGD





6mR H[SUHVVDPHQWH YHGDGRV TXDLVTXHU UHVJDWHV RX SRUWDELOLGDGHV SDUD RXWUDV HQWLGDGHV GH
SUHYLGrQFLD DEHUWD RX IHFKDGD WRWDLV RX SDUFLDLV GRV YDORUHV DFXPXODGRV QD FRQWD EiVLFD
LQVWLWXLGRUDVHPTXHDQWHVVHMDPFXPSULGRVRVUHTXLVLWRVGHvestingGHVFULWRVDFLPD

PÁGINA: 398 de 509

Versão : 18

6,00

2.392.598,00

517.759,00

1.815.897,00

4,50

2.703.289,00

293.261,00

1.731.500,00

Nº de membros
remunerados

Valor da maior
remuneração(Reais)

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor médio da
remuneração(Reais)

7,00

7,00
5,00

5,00

4,67

5,00

5,00

5,00

138.700,00

24.000,00

144.000,00

31/12/2015

(i) o Conselho de Administração não tem Remuneração variável (Bônus e Incentivo de Longo Prazo), nem tampouco Benefícios diretos e indiretos. (ii) Inclui Suplentes caso tenha recebido
remuneração em mês específico; (iii) O valor da menor remuneração foi apurado com a exclusão de membros de órgão que exerceram o cargo por menos de 12 meses em 2016; (iv) o valor
médio é o total pago no ano dividido pelo número de membros (média anual apurada mensalmente); (v) para fins do cálculo do 13.2 acima foram considerados membros suplentes que
efetivamente receberam remuneração por terem participado ativamente do Conselho durante o ano.

(i) o Conselho de Administração não tem Remuneração variável (Bônus e Incentivo de Longo Prazo), nem tampouco Benefícios diretos e indiretos. (ii) Inclui Suplentes caso tenha recebido
remuneração em mês específico; (iii) O valor da menor remuneração foi apurado com a exclusão de membros de órgão que exerceram o cargo por menos de 12 meses em 2015; (iv) o valor
médio é o total pago no ano dividido pelo número de membros (média anual apurada mensalmente); (v) para fins do cálculo, vide item 13.2 deste Formulário de Referência, foram considerados
membros suplentes que efetivamente receberam remuneração por terem participado ativamente do Conselho durante o ano.

31/12/2016

31/12/2015
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(i) o Conselho de Administração não tem Remuneração variável (Bônus e Incentivo de Longo Prazo), nem tampouco Benefícios diretos e indiretos. (ii) Inclui Suplentes caso tenha recebido
remuneração em mês específico; (iii) O valor da menor remuneração foi apurado com a exclusão de membros de órgão que exerceram o cargo por menos de 12 meses em 2017; (iv) o valor
médio é o total pago no ano, excluindo as despesas discriminadas no campo “outros” da remuneração fixa dividido pelo número de membros remunerados; (v) para fins do cálculo do 13.2
acima foram considerados membros suplentes que efetivamente receberam remuneração

31/12/2017

Conselho de Administração

Observações: (i) O valor da menor remuneração foi apurado com a exclusão de membros de órgão que exerceram o cargo por menos de 12 meses em 2015. (ii) O valor médio é o total pago
no ano dividido pelo número de membros (média anual apurada mensalmente); e (iii) ) o valor da maior remuneração foi apurado por meio do maior valor pago a 1 diretor considerando que
este exerceu o cargo por 12 meses em 2015.

119.843,00

48.000,00

144.000,00

31/12/2016

31/12/2015

121.600,00

48.000,00

126.000,00

31/12/2017

(i) O valor da menor remuneração foi apurado com a exclusão de membros de órgão que exerceram o cargo por menos de 12 meses em 2016. (ii) O valor médio é o total pago no ano dividido
pelo número de membros (média anual apurada mensalmente); e (iii) o valor da maior remuneração foi apurado por meio do maior valor pago a 1 diretor considerando que este exerceu o cargo
por 12 meses em 2016.

167.238,00

147.000,00

266.560,00

4,00

11,00

31/12/2015

31/12/2016

153.076,00

177.600,00

191.760,00

6,58

10,00

31/12/2016

Diretoria Estatutária

270.353,00

175.200,00

266.400,00

5,67

10,75

31/12/2017

Conselho Fiscal

(i) O valor da menor remuneração foi apurado com a exclusão de membros de órgão que exerceram o cargo por menos de 12 meses em 2017. (ii) o valor médio é o total pago no ano,
excluindo as despesas discriminadas no campo “outros” da remuneração fixa e INSS sobre a remuneração variável e finalmente dividido pelo número de membros remunerados; e (iii) o valor
da maior remuneração foi apurado por meio do maior valor pago a 1 diretor considerando que este exerceu o cargo por 12 meses em 2017.

1.498.647,00

350.428,00

2.717.912,00

31/12/2015

Conselho de Administração

31/12/2017

Observação

6,00

31/12/2016

4,50

31/12/2017

Diretoria Estatutária

Nº de membros

Valores anuais

13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal

Formulário de Referência - 2018 - ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.

(i) o Conselho Fiscal não tem Remuneração variável (Bônus e Incentivo de Longo Prazo), nem tampouco Benefícios diretos e indiretos. (ii) Inclui Suplentes caso tenha recebido remuneração
em mês específico; Observações: (iii) O valor da menor remuneração foi apurado com a exclusão de membros de órgão que exerceram o cargo por menos de 12 meses em 2016. (iv) o valor
médio é o total pago no ano dividido pelo número de membros (média anual apurada mensalmente); (v) para fins do cálculo, vide item 13.2 deste Formulário de Referência, foram considerados
membros suplentes que efetivamente receberam remuneração por terem participado ativamente do Conselho durante o ano.

(i) o Conselho Fiscal não tem Remuneração variável (Bônus e Incentivo de Longo Prazo), nem tampouco Benefícios diretos e indiretos. (ii) Inclui Suplentes caso tenha recebido remuneração
em mês específico; Observações: (iii) O valor da menor remuneração foi apurado com a exclusão de membros de órgão que exerceram o cargo por menos de 12 meses em 2015. (iv) o valor
médio é o total pago no ano dividido pelo número de membros (média anual apurada mensalmente); (v) para fins do cálculo, vide item 13.2 deste Formulário de Referência, foram considerados
membros suplentes que efetivamente receberam remuneração por terem participado ativamente do Conselho durante o ano.

31/12/2016

31/12/2015
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(i) o Conselho Fiscal não tem Remuneração variável (Bônus e Incentivo de Longo Prazo), nem tampouco Benefícios diretos e indiretos. (ii) Inclui Suplentes caso tenha recebido remuneração
em mês específico; Observações: (iii) O valor da menor remuneração foi apurado com a exclusão de membros de órgão que exerceram o cargo por menos de 12 meses em 2017. (iv) o valor
médio é o total pago no ano, excluindo as despesas discriminadas no campo “outros” da remuneração fixa dividido pelo número de membros remunerados; (v) para fins do cálculo do 13.2
acima foram considerados membros suplentes que efetivamente receberam remuneração por terem participado ativamente do Conselho durante o ano.
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31/12/2017

Conselho Fiscal
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria
Em caso de rescisão imotivada e que tenha ocorrido por iniciativa da Companhia, o diretor
estatutário terá direito ao pagamento de indenização equivalente a 6 (seis) vezes o valor de sua
retirada mensal deduzindo os impostos retidos na fonte e Instituto Nacional da Seguridade Social INSS. Em linha com a política de contratação de seguros da Companhia, contratou-se apólice de
seguro de responsabilidade civil de administradores (“D&O”), visando garantir aos administradores
da Companhia o reembolso dos valores pagos a título de indenização decorrentes de referente à
reparação de danos causados a terceiros ou à Companhia, durante o regular exercício de suas
atividades decorrentes de atos de sua gestão.
O D&O da Companhia vencerá em 27 de novembro de 2018. O D&O da Companhia abrange, os
executivos da Companhia, tendo limite máximo de indenização de R$100,0 milhões e prêmio total
líquido pago no valor de R$275.175,60. Tais valores podem ser insuficientes para garantir a
indenização de eventuais danos causados a terceiros e à Companhia.
Os arranjos contratuais da Companhia e apólices de seguro não preveem mecanismos de
remuneração ou indenização para casos de aposentadoria.
A Companhia não presta compromisso de indenidade com seus administradores que preveja o
pagamento ou o reembolso de despesas suportadas pelos administradores, decorrentes de
reparação de danos causados a terceiros ou à companhia ou do pagamento de multas e acordos
administrativos que não estejam cobertos pelo D&O.
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores
$ WDEHOD DEDL[R DSUHVHQWD R SHUFHQWXDO QD UHPXQHUDomR WRWDO GHWLGR SRU DGPLQLVWUDGRUHV H
PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO TXH VHMDP SDUWHV UHODFLRQDGDV DRV FRQWURODGRUHV QRV WUrV ~OWLPRV
H[HUFtFLRVVRFLDLV
ÏUJmR







&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR







'LUHWRULD(VWDWXWiULD







&RQVHOKR)LVFDO
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
1mR IRUDP UHFRQKHFLGRV YDORUHV QR UHVXOWDGR GD &RPSDQKLD FRPR UHPXQHUDomR GH
DGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDODJUXSDGRVSRUyUJmRUHFHELGDSRUTXDOTXHUUD]mR
TXHQmRDIXQomRTXHRFXSDPQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor

$V WDEHODV DEDL[R DSUHVHQWDP D UHPXQHUDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO
UHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGRGHFRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRVGHVRFLHGDGHVVREFRQWUROHFRPXP
H GH FRQWURODGDV GD &RPSDQKLD QRV WUrV ~OWLPRV H[HUFtFLRV VRFLDLV HP IXQomR GR H[HUFtFLR GR
FDUJRQD&RPSDQKLD
([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH HP5 
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

&RQWURODGRUHVGLUHWRVHLQGLUHWRV









&RQWURODGDV









6RFLHGDGHVVREFRQWUROHFRPXP














([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH HP5 
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

&RQWURODGRUHVGLUHWRVHLQGLUHWRV









&RQWURODGDV









6RFLHGDGHVVREFRQWUROHFRPXP














([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH HP5 
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

&RQWURODGRUHVGLUHWRVHLQGLUHWRV









&RQWURODGDV









6RFLHGDGHVVREFRQWUROHFRPXP















$V WDEHODV DEDL[R DSUHVHQWDP D UHPXQHUDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO
UHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGRGHFRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRVGHVRFLHGDGHVVREFRQWUROHFRPXP
H GH FRQWURODGDV GD &RPSDQKLD QRV WUrV ~OWLPRV H[HUFtFLRV VRFLDLV HP IXQomR GR H[HUFtFLR GR
FDUJRQDVFRQWURODGDVQRVFRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRVGD&RPSDQKLDRXGHVRFLHGDGHVVRE
FRQWUROHFRPXP
([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH HP5 

&RQWURODGRUHVGLUHWRVHLQGLUHWRV
&RQWURODGDV
6RFLHGDGHVVREFRQWUROHFRPXP

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO





























1RWD3DUDRJUXSR³6RFLHGDGHVVREUHFRQWUROHFRPXP´FRQVLGHUDPRVDVHPSUHVDV8UXJXDLDQD7LHWH(UJRVH(OSD
1RWD2VYDORUHVVmRDFXPXODGRVDWpRGLDGHQRYHPEURGHPRPHQWRTXHD&RPSDQKLDSDVVRXDQmRWHUFRQWURODGRU
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH HP5 

&RQWURODGRUHVGLUHWRVHLQGLUHWRV
&RQWURODGDV
6RFLHGDGHVVREFRQWUROHFRPXP

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO





























2YDORUUHFHELGRSHORVGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDIRLDWtWXORGH
UHPXQHUDomR SHOR H[HUFtFLR GH VXDV IXQo}HV QD 7KH $(6 &RUSRUDWLRQ TXH HUD FRQWURODGRUD
&RPSDQKLD
2YDORUUHFHELGRSRUDOJXQVGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDIRLDWtWXOR
GHUHPXQHUDomRSHORH[HUFtFLRGHVXDVIXQo}HVQD$(67LHWr(QHUJLD6$VRFLHGDGHVREFRQWUROH
FRPXPGD&RPSDQKLD
2YDORUUHFHELGRSRUDOJXQVGRVPHPEURVGDGLUHWRULDGD&RPSDQKLDIRLDWtWXORGHUHPXQHUDomR
SHORH[HUFtFLRGHVXDVIXQo}HVQD$(67LHWr(QHUJLD6$HQD$(66XO'LVWULEXLGRUD*D~FKDGH
(QHUJLD6$VRFLHGDGHVREFRQWUROHFRPXPGD&RPSDQKLD
2 YDORU UHFHELGR SRU DOJXQV GRV PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO GD &RPSDQKLD IRL D WtWXOR GH
UHPXQHUDomRSHORH[HUFtFLRGHVXDVIXQo}HVQD$(6(OSD6$VRFLHGDGHVREFRQWUROHFRPXPGD
&RPSDQKLD
2 YDORU UHFHELGR SRU DOJXQV GRV PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO GD &RPSDQKLD IRL D WtWXOR GH
UHPXQHUDomR SHOR H[HUFtFLR GH VXDV IXQo}HV QD $(6 7LHWr (QHUJLD 6$ VRFLHGDGH VRE FRQWUROH
FRPXPGD&RPSDQKLD
([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH HP5 

&RQWURODGRUHVGLUHWRVHLQGLUHWRV
&RQWURODGDV
6RFLHGDGHVVREFRQWUROHFRPXP

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO





























2YDORUUHFHELGRSRUDOJXQVGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDIRLDWtWXOR
GH UHPXQHUDomR SHOR H[HUFtFLR GH VXDV IXQo}HV QD 7KH $(6 &RUSRUDWLRQ TXH HUD FRQWURODGRUD
&RPSDQKLD
2YDORUUHFHELGRSRUDOJXQVGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDIRLDWtWXOR
GHUHPXQHUDomRSHORH[HUFtFLRGHVXDVIXQo}HVQD$(67LHWr(QHUJLD6$VRFLHGDGHVREFRQWUROH
FRPXPGD&RPSDQKLD
2YDORUUHFHELGRSRUDOJXQVGRVPHPEURVGDGLUHWRULDGD&RPSDQKLDIRLDWtWXORGHUHPXQHUDomR
SHORH[HUFtFLRGHVXDVIXQo}HVQD$(67LHWr(QHUJLD6$HQD$(66XO'LVWULEXLGRUD*D~FKDGH
(QHUJLD6$VRFLHGDGHVREFRQWUROHFRPXPGD&RPSDQKLD
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13.16 - Outras informações relevantes

$Wp  GH QRYHPEUR GH  RV 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD SDUWLFLSDYDP GH XP 3ODQR GH
5HPXQHUDomR GH /RQJR 3UD]R EDVHDGR HP Do}HV GH HPLVVmR GD 7KH $(6 &RUSRUDWLRQ ³$(6
&RUSRUDWLRQ´ H ³3ODQR GH 5HPXQHUDomR´ UHVSHFWLYDPHQWH  DQWLJD FRQWURODGRUD GD &RPSDQKLD
FRQGLFLRQDGR DR DOFDQFH GH PHWDV FRUSRUDWLYDV JOREDLV FRP D VHJXLQWH FRPSRVLomR L 
Performance Units QR TXDO R 'LUHWRU UHFHEH XP E{QXV GLIHULGR FRP EDVH QD SHUIRUPDQFH GR
LQGLFDGRUJOREDOILQDQFHLUR³IOX[RGHFDL[D´H LL Restricted Stock UnitsQRTXDOR'LUHWRUUHFHEHDV
Do}HVGD$(6&RUSRUDWLRQSDUDDOLHQiODVQRPHUFDGRVHFXQGiULRDSyVXPSHUtRGRGHFDUrQFLD2
3ODQRGH5HPXQHUDomRIRLHQFHUUDGRDSyVDPLJUDomRGD&RPSDQKLDSDUDR1RYR0HUFDGR
1RV H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP  GH GH]HPEUR GH  H  QmR IRUDP H[HUFLGDV
RSo}HVGHDo}HV1RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
IRUDPHQWUHJXHVDRV'LUHWRUHV(VWDWXWiULRVHDo}HVUHVWULWDVGHHPLVVmRGD
$(6&RUSRUDWLRQUHVSHFWLYDPHQWH
2V'LUHWRUHVSDUWLFLSDQWHVGRVSODQRVGHLQFHQWLYRDWUHODGRjVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDH
GH RXWRUJD GH RSo}HV GH DTXLVLomR GH Do}HV GD &RPSDQKLD GHVFULWRV QR LWHP  GHVWH
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD H TXH SRVVXHP R GLUHLWR GH UHFHEHU Do}HV GH HPLVVmR GD $(6
&RUSRUDWLRQ GHFRUUHQWHV GR 3ODQR GH 5HPXQHUDomR SRGHUmR DR DGHULU DRV SODQRV GH LQFHQWLYR
DWUHODGR jV Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD H GH RXWRUJD GH RSo}HV GH DTXLVLomR GH Do}HV GD
&RPSDQKLDHFHOHEUDURLQVWUXPHQWRSDUWLFXODUGHFRQWUDWRGHRXWRUJDGHDo}HVFRQYHUWHURGLUHLWR
GH UHFHEHU Do}HV GH HPLVVmR GD $(6 &RUSRUDWLRQ FXMR SUD]R GH vesting DLQGD QmR WHQKD VLGR
FRQVXPDGRSDUDRGLUHLWRGHUHFHEHUDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDQRVWHUPRVGRVUHVSHFWLYRV
SODQRV
$FRQYHUVmRGHDo}HVGHHPLVVmRGD$(6&RUSRUDWLRQSDUDDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDVHUi
FDOFXODGDFRPEDVHQDVHJXLQWHIyUPXOD
1$ 1568;36$(6;37$;




3$(3

6HQGRTXH
1$VLJQLILFDRQ~PHURGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDTXHR'LUHWRUWHUiGLUHLWR
1568 VLJQLILFD R Q~PHUR GH Do}HV GH HPLVVmR GD$(6 &RUSRUDWLRQ TXH R 'LUHWRU WHP GLUHLWR QR
kPELWR GR 3ODQR GH 5HPXQHUDomR H FXMRV UHVSHFWLYRV SUD]RV GH vesting DLQGD QmR WHQKDP VLGR
FRPSOHWDGRV
36$(6VLJQLILFDRSUHoRHPGyODUHVGHIHFKDPHQWRGDVDo}HVGD$(6&RUSRUDWLRQQDNew York
Stock Exchange 1<6(  QR GLD DQWHULRU j GDWD GH PLJUDomR GD &RPSDQKLD SDUD R VHJPHQWR
HVSHFLDOGD%6$±%UDVLO%ROVD%DOFmR ³%´ GHQRPLQDGR1RYR0HUFDGR ³1RYR0HUFDGR´ 
37$; VLJQLILFD D WD[D GH FkPELR GH IHFKDPHQWR SDUD YHQGD GR GyODU YiOLGD QR GLD ~WLO
LPHGLDWDPHQWH DQWHULRU j GDWD GH PLJUDomR GD &RPSDQKLD SDUD R 1RYR 0HUFDGR FRQIRUPH
SXEOLFDGRSHOR6LVWHPDGH,QIRUPDo}HVGR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO±6,6%$&(137$;±0RHGD
HTXLYDOHQWHD5H
3$(3 VLJQLILFD R SUHoR GH IHFKDPHQWR HP UHDLV GDV Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD QR
PHUFDGRjYLVWDGD%QRGLDDQWHULRUjGDWDGHPLJUDomRGD&RPSDQKLDSDUDR1RYR0HUFDGR
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2 TXDGUR DEDL[R UHSUHVHQWD R Q~PHUR GH Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD DSyV R H[HUFtFLR
UHDOL]DGR SDUD FRQYHUVmR GDV Do}HV GH HPLVVmR GD $(6 &RUSRUDWLRQ GHFRUUHQWHV GR 3ODQR GH
5HPXQHUDomRHPDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

'LUHWRULD1mR
(VWDWXWiULD

7RWDO

























7RWDO







Vesting



K ƉůĂŶŽ ĚĞ ĐŽŶǀĞƌƐĆŽ ĚĞ ĂĕƁĞƐ ĚĞ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĂ ^ ŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ ƉĂƌĂ ĂĕƁĞƐ ĚĞ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƚĄƐƵũĞŝƚŽăĂƉƌŽǀĂĕĆŽĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘
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14.1 - Descrição dos recursos humanos

D
Q~PHUR GH HPSUHJDGRV WRWDO SRU JUXSRV FRP EDVH QD DWLYLGDGH GHVHPSHQKDGD H
SRUORFDOL]DomRJHRJUiILFD 
$&RPSDQKLDDSUHVHQWDDEDL[RRQ~PHURFRQVROLGDGRGHHPSUHJDGRVLQFOXLQGRWRGRVRVFDUJRVH
SRVLo}HVDWpRQtYHOGHSUHVLGrQFLD
4XDQWLGDGHGHHPSUHJDGRVSUySULRV













ÈUHDV$GPLQLVWUDWLYDV







ÈUHDV2SHUDFLRQDLV







7RWDO







6mR3DXOR

E
Q~PHUR GH WHUFHLUL]DGRV WRWDO SRU JUXSRV FRP EDVH QD DWLYLGDGH GHVHPSHQKDGD H
SRUORFDOL]DomRJHRJUiILFD 
$ &RPSDQKLD QmR SRVVXL LQIRUPDo}HV UHIHUHQWHV DR Q~PHUR GH WHUFHLUL]DGRV FRQWUDWDGRV
VHJUHJDGDV SRU DWLYLGDGH GHVHPSHQKDGD $ WDEHOD D VHJXLU LQGLFD D TXDQWLGDGH WRWDO GH
HPSUHJDGRV WHUFHLUL]DGRV TXH SUHVWDUDP VHUYLoRV SDUD D &RPSDQKLD QRV WUrV ~OWLPRV H[HUFtFLRV
VRFLDLV








6mR3DXOR







7RWDO*HUDO







 *UDQGH SDUWH GD FRQWUDWDomR GH VHUYLoRV p UHDOL]DGD SRU PHLR GH 836 8QLGDGH 3DGUmR GH 6HUYLoRV  H QmR SRU
TXDQWLGDGHGHWHUFHLURVRTXHSRGHJHUDURVFLODomRVD]RQDOLGDGHHPIXQomRGDGHPDQGDGHVHUYLoRVDGTXLULGRV

F

tQGLFHGHURWDWLYLGDGH

$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDR tQGLFHGHURWDWLYLGDGHGD&RPSDQKLDSDUDRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRV
VRFLDLV
ËQGLFHGH5RWDWLYLGDGH
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos

1mR KRXYH TXDOTXHU DOWHUDomR UHOHYDQWH RFRUULGD FRP UHODomR DRV Q~PHURV GLYXOJDGRV QR LWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

D

SROtWLFDGHVDOiULRVHUHPXQHUDomRYDULiYHO

$&RPSDQKLDFRQVLGHUDVXDSROtWLFDGHUHFXUVRVKXPDQRVFRPRSDUWHLQWHJUDQWHGHVXDHVWUDWpJLD
HPSUHVDULDO3RUPHLRGHVWDSROtWLFDHODDVVHJXUD
•

5HPXQHUDomR DOLQKDGD jV SUiWLFDV GH PHUFDGR HP IXQomR GR YDORU TXH DJUHJD j
RUJDQL]DomR

•

'HILQLomR GH XPD HVWUXWXUD GH FDUJRV H VDOiULRV DGHTXDGD H WUDQVSDUHQWH DRV SURFHVVRV
RUJDQL]DFLRQDLV

•

*HUDomRGHXPFRQMXQWRGHRULHQWDo}HVHUHJUDVGHUHPXQHUDomRHPRYLPHQWDomR

•

)RUQHFLPHQWR GH XPD EDVH GH FRQGXWD SDUD TXH R FRODERUDGRU FRQKHoD FRP FODUH]D DV
VXDVDWULEXLo}HVHUHVSRQVDELOLGDGHVH

•

&RQGLo}HV GH DWUDLU H UHWHU RV SURILVVLRQDLV QHFHVViULRV SDUD D &RPSDQKLD SRU PHLR GH
DOLQKDPHQWRjPHGLDQDGRPHUFDGR

2V FDUJRV GD &RPSDQKLD SDUD ILQV GH VDOiULR H UHPXQHUDomR HVWmR FODVVLILFDGRV HP GLUHWRUHV
HVWDWXWiULRV H[HFXWLYRV H GHPDLV FRODERUDGRUHV 3DUD FDGD JUXSR IRUDP HVWDEHOHFLGDV IDL[DV
VDODULDLVFRPEDVHHPSHVTXLVDVGHPHUFDGRHPIXQomRGRYDORUDJUHJDGRj&RPSDQKLD
2VH[HFXWLYRV *HUHQWHV'LUHWRUHV1mR(VWDWXWiULRV'LUHWRUHV(VWDWXWiULRVHR'LUHWRU3UHVLGHQWH 
UHFHEHPVDOiULREDVHHLQFHQWLYRGHFXUWRSUD]R E{QXV SDJRDQXDOPHQWHFRQIRUPHLWHPDEDL[R
$OpPGLVVRRVGLUHWRUHVUHFHEHPLQFHQWLYRVGHORQJRSUD]RQDVPRGDOLGDGHV2So}HVGH&RPSUD
GH$o}HVH$o}HV5HVWULWDV GHVFULWDVDEDL[R 
2V VDOiULRVEDVH GRV H[HFXWLYRV VmR UHDMXVWDGRV DQXDOPHQWH jPHVPD pSRFD GR SDJDPHQWR GH
E{QXVFRQIRUPHFULWpULRVHSHUFHQWXDLVSUpHVWDEHOHFLGRV2VUHDMXVWHVDRVGHPDLVFRODERUDGRUHV
VmRFRQFHGLGRVGHIRUPDJHUDOFRPEDVHHPDFRUGRFROHWLYRGHWUDEDOKRFHOHEUDGRFRPGDWDEDVH
QRPrVGHMXQKRGHFDGDDQR
2IHUHFHPRVDRVQRVVRVHPSUHJDGRV3DUWLFLSDomRQRV/XFURVH5HVXOWDGRV 3/5&ROHWLYD DVVLP
FRPRQHJRFLDGRHP$FRUGR&ROHWLYRGH7UDEDOKRH3/5,QGLYLGXDODTXDOXWLOL]DD$YDOLDomRGH
'HVHPSHQKR,QGLYLGXDOGHFDGDFRODERUDGRUSDUDHVWDEHOHFHUP~OWLSORVGHVDOiULRVSDUDRS~EOLFR
QmRH[HFXWLYRGD&RPSDQKLD
%{QXV
$ HOHJLELOLGDGH GR E{QXV VH Gi DSHQDV DRV H[HFXWLYRV H HVWi UHODFLRQDGR DR GHVHPSHQKR
LQGLYLGXDOGD&RPSDQKLDGHIRUPDTXHDFODVVLILFDomRQRSURFHVVRLQGLFDUiRYDORUGRE{QXVDVHU
FRQFHGLGR 6RPHQWH VHUi FRQFHGLGR R E{QXV FDVR RV LQGLFDGRUHV GHILQLGRV SDUD FDGD FDWHJRULD
DWLQMDPRPtQLPRGHWHUPLQDGRSDUDFDGDPHWD
,QFHQWLYRVGH/RQJR3UD]R2So}HVGH&RPSUDGH$o}HV
$QXDOPHQWH VmR FRQFHGLGDV 2So}HV GH &RPSUD GH $o}HV SDUD RV 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD
FRUUHVSRQGHQWHV DR YDORU DOYR GHILQLGR FRPR SHUFHQWXDO GR VDODULR EDVH GH FDGD ([HFXWLYR 2
YDORU DOYR GHILQLGR p GLYLGLGR SHOR YDORU MXVWR GH PHUFDGR FDOFXODGR SHOD PHWRGRORJLD ³EODFN 
VFKROHV´ SDUD GHILQLU HQWmR D TXDQWLGDGH GH RSo}HV GH Do}HV TXH VHUmR HQWUHJXHV D FDGD
H[HFXWLYR2SUD]RSDUDH[HUFtFLRGHFDGD2XWRUJDpFRUUHVSRQGHQWHDSRUDQR
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

$o}HV5HVWULWDV
6mRXQLGDGHVFRUUHVSRQGHQWHVjVDo}HVGD&RPSDQKLDQDEROVDGHYDORUHV2DOYRFRUUHVSRQGHD
XP SHUFHQWXDO GR VDOiULR GR H[HFXWLYR H R SUD]R GH SDUD FDGD 2XWRUJD p FRUUHVSRQGHQWH D WUrV
DQRV
2VGLUHWRUHVHVWDWXWiULRVHQmRHVWDWXWiULRVGD&RPSDQKLDUHFHEHPVDOiULREDVHE{QXVLQFHQWLYRV
GHORQJRSUD]RFRQIRUPHGHVFULWRVQRLWHPEGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHEHQHItFLRV
E

SROtWLFDGHEHQHItFLRV

$ SROtWLFD GH EHQHItFLRV GD &RPSDQKLD YLVD D DVVHJXUDU EHQHItFLRV XVXDOPHQWH FRQFHGLGRV QR
PHUFDGR$VVLPRVEHQHItFLRVFRQFHGLGRVVmR
3ODQRGH6D~GH
$ &RPSDQKLD PDQWpP SODQRV GH VD~GH SDUD WRGRV RV VHXV HPSUHJDGRV 2V HPSUHJDGRV GD
&RPSDQKLDID]HPMXVDHVVHEHQHItFLRDSDUWLUGDGDWDGHDGPLVVmR7DLVSODQRVVmRFRQWUDWDGRV
SRU PHLR GH HPSUHVD HVSHFLDOL]DGD QD iUHD GH VD~GH H SRVVXHP FREHUWXUD FRPSDWtYHO FRP R
SUDWLFDGRSRURXWUDVHPSUHVDVQRPHUFDGR
$VVLVWrQFLD2GRQWROyJLFD
$ &RPSDQKLD GLVSRQLELOL]D D WRGRV RV VHXV HPSUHJDGRV SODQRV GH DVVLVWrQFLD RGRQWROyJLFD 2V
HPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDID]HPMXVDHVVHEHQHItFLRDSDUWLUGDGDWDGHDGPLVVmR2VVHUYLoRV
UHDOL]DGRVQRDWHQGLPHQWRDRVHPSUHJDGRVVmRFRPSDWtYHLVFRPRVWUDGLFLRQDOPHQWHRIHUWDGRVQR
PHUFDGR
6HJXURGH9LGD
$&RPSDQKLDSRVVXLDSyOLFHGHVHJXURGHYLGDHDFLGHQWHVSHVVRDLVTXHRIHUHFHPFREHUWXUDVSDUD
PRUWH QDWXUDO 2V HPSUHJDGRV GD &RPSDQKLD ID]HP MXV D HVVH EHQHItFLR D SDUWLU GD GDWD GH
DGPLVVmR
3UHYLGrQFLD3ULYDGD
$ &RPSDQKLD RIHUHFH RV 3ODQRV GH 3UHYLGrQFLD 3ULYDGD SDUD WRGRV RV VHXV HPSUHJDGRV QmR
GLUHWRUHV $ &RPSDQKLD HIHWXD D FRQWUDSDUWLGD GR SDJDPHQWR GH  DWp R YDORU OLPLWH
GHWHUPLQDGRFRQIRUPHUHJXODPHQWRGHFDGDXPGRVSODQRV2VHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDSRGHP
RSWDU SRU HVWH EHQHItFLR D TXDOTXHU PRPHQWR GHVGH D DGPLVVmR 2V GLUHWRUHV VmR HOHJtYHLV DR
3ODQR GH 3UHYLGrQFLD 0HWOLIH $ &RPSDQKLD HIHWXD R DSRUWH GH HTXLYDOHQWH D  VDOiULR QRPLQDO
DQXDOVHPQHFHVVLGDGHGHFRQWUDSDUWLGDGRFRODERUDGRU
9DOH5HIHLomR
$&RPSDQKLDRIHUHFH9DOH5HIHLomRDRVVHXVFRODERUDGRUHVFRPYDORUHVHSROtWLFDVGHGHVFRQWR
GHILQLGRVDQXDOPHQWHHP$FRUGR&ROHWLYR
F
FDUDFWHUtVWLFDVGRVSODQRVGHUHPXQHUDomREDVHDGRVHPDo}HVGRVHPSUHJDGRVQmR
DGPLQLVWUDGRUHV LGHQWLILFDQGR L  JUXSRV GH EHQHILFLiULRV LL  FRQGLo}HV SDUD R H[HUFtFLR
LLL SUHoRVGHH[HUFtFLR LY SUD]RVGHH[HUFtFLRH Y TXDQWLGDGHGHDo}HVFRPSURPHWLGDV
SHORSODQR
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

$&RPSDQKLDRIHUHFHDRVVHXV'LUHWRUHVQmR(VWDWXWiULRVXPSURJUDPDGHUHPXQHUDomRGHORQJR
SUD]R2VYDORUHVDOYRVVmRGHILQLGRVDSDUWLUGHXPSHUFHQWXDOGRVDOiULREDVHDQXDO
L

JUXSRVGHEHQHILFLiULRV

'LUHWRUHV(VWDWXWiULRVHQmR(VWDWXWiULRV
LL

FRQGLo}HVSDUDRH[HUFtFLR

1mRDSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH RV 3ODQRV HRV 3URJUDPDV HVWmR SHQGHQWHV GH DSURYDomR HP
$VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD GD &RPSDQKLD QmR WHQGR DLQGD XPD GHILQLomR GH WDLV WHUPRV H
FRQGLo}HV
LLL

SUHoRVGHH[HUFtFLR

1mRDSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH RV 3ODQRV HRV 3URJUDPDV HVWmR SHQGHQWHV GH DSURYDomR HP
$VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD GD &RPSDQKLD QmR WHQGR DLQGD XPD GHILQLomR GH WDLV WHUPRV H
FRQGLo}HV
LY

SUD]RVGHH[HUFtFLR

1mRDSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH RV 3ODQRV HRV 3URJUDPDV HVWmR SHQGHQWHV GH DSURYDomR HP
$VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD GD &RPSDQKLD QmR WHQGR DLQGD XPD GHILQLomR GH WDLV WHUPRV H
FRQGLo}HV
Y

TXDQWLGDGHGHDo}HVFRPSURPHWLGDVSHORSODQR

2V3ODQRVH3URJUDPDVHVWmRHPIDVHGHDSURYDomRSHOD$VVHPEOHLD*HUDOHSRUHVWHPRWLYRQmR
WHPRVDo}HVRXWRUJDGDVDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos

$ &RPSDQKLD PDQWpP XP ERP UHODFLRQDPHQWR FRP RV VLQGLFDWRV TXH UHSUHVHQWDP VHXV
HPSUHJDGRV R 6LQGLFDWR GRV (OHWULFLWiULRV GH 6mR 3DXOR ³67,((63´  H R 6LQGLFDWR GRV
(QJHQKHLURV GR (VWDGR GH 6mR 3DXOR ³6((63´  2 DFRUGR ILUPDGR HQWUH D &RPSDQKLD H R
67,((63 H R 6((63 IRUDP ILUPDGRV HP  GH MXOKR GH  GH  GH DJRVWR GH 
UHVSHFWLYDPHQWHHHVWmRHPOLQKDFRPRPHUFDGRHOpWULFRQmRFRQWHQGRYDQWDJHQVHEHQHItFLRV
TXH GHVWRHP GD SUiWLFD JHUDO GR PHUFDGR $ &RPSDQKLD UHQHJRFLD RV DFRUGRV GH WUDEDOKR
DQXDOPHQWH FRP R 67,((63 H FRP R 6((63 WHQGR DV ~OWLPDVQHJRFLDo}HVVLGR FRQFOXtGDV HP
MXQKRHDJRVWRGHUHVSHFWLYDPHQWH
1RVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVQmRKRXYHQHQKXPDJUHYHHVRPHQWH XP GLDGHSDUDOLVDomR
5HIHULGD SDUDOLVDomR RFRUUHX HP  HP GHFRUUrQFLD GR SURFHVVR GH SDJDPHQWR GH 3/5
UHIHUHQWHDRDQREDVH FRPEDVHQRFXPSULPHQWRGRVLQGLFDGRUHVRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURV
GD&RPSDQKLD$SyVRSDJDPHQWRR67,((63QmRFRQFRUGRXFRPRYDORUSDJRHFRQYRFRXXP
GLD GH SDUDOLVDomR GH DGYHUWrQFLD $ &RPSDQKLD H R 67,((63 HVWDEHOHFHUDP XP SURFHVVR GH
QHJRFLDomR SDUD R SURJUDPD GH 3/5 GH  DQR VXEVHTXHQWH  HTXDFLRQDQGR D TXHVWmR 2
DFRUGR HQWUH D &RPSDQKLD H RV 67,((63 IRL ILUPDGR HP OLQKD FRP R PHUFDGR HOpWULFR QmR
FRQWHQGRYDQWDJHQVHEHQHItFLRVTXHGHVWRHPGDSUiWLFDJHUDOGRPHUFDGR
3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVDFHUFDGDVFRQWLQJrQFLDVWUDEDOKLVWDVYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD
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14.5 - Outras informações relevantes

1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWHLWHP
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8.133.352

189.323.545

Brasileira

TOTAL

200.515.051

3.058.154

100,000000%

1,525000%

4,056000%

94,419000%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

OUTROS

Não

29.276.612/0001-93

Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A.

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Não

Ações %

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária
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Sim

Tipo pessoa

0,000000%

0,000000%

0,000000%

0,000000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

07/06/2018

200.515.051

3.058.154

8.133.352

189.323.545

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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100,000000%

1,525000%

4,056000%

94,419000%

Total ações %
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Nacionalidade-UF

TOTAL

306.957.022

100,000000

0,000000

0

0

Qtde. de ações (Unidades)

TOTAL

0.000000

0

0

0

Não

306.957.022
Ações %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Não

100,000000

Ações ordinárias %

Classe ação

OUTROS

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

07.523.555/0001-67

Enel Brasil S.A.

Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária
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Acionista controlador

0,000000

0,000000

0,000000

Não

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

306.957.022

0

306.957.022

02/05/2018

29.276.612/0001-93

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ
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100,000000

0,000000

100,000000

Composição capital social

Total ações %
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Nacionalidade-UF

0

TOTAL

OUTROS

306.957.022

7

100,000000

0,000000

0

TOTAL

98,496000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

302.338.717

Não

05.723.875/0001-35

Chilena

Qtde. de ações (Unidades)

1,504000

Ações ordinárias %

TOTAL

Enel Américas S.A.

Participa de acordo de acionistas

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

0

0

Não

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Classe ação

4.618.298

Não

Ações em Tesouraria

Enel Brasil S.A.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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Acionista controlador

0,000000

0,000000

0,000000

Sim

0,000000

Não

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

306.957.022

7

302.338.717

02/05/2018

4.618.298

02/05/2018

07.523.555/0001-67

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ
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100,000000

0,000000

98,496000

1,504000

Composição capital social

Total ações %
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OUTROS

18.696.077.248

32,542000

0

TOTAL

51,803000

Italiana

Qtde. de ações (Unidades)

29.762.213.531

Não

Classe ação

Enel S.P.A.

0

TOTAL

8,838000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

5.077.695.978

Chilena

0

CITIBANK N.A.

Qtde. de ações (Unidades)

6,817000

Chilena

Ações ordinárias %

TOTAL

Não

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

0

Não

0

Não

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Classe ação

3.916.654.759

Não

BANCO DO CHILE

Enel Américas S.A.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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Acionista controlador

0,000000

0,000000

Não

0,000000

Não

0,000000

Não

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

18.696.077.248

29.762.213.531

20/12/2017

5.077.695.978

20/12/2017

3.916.654.759

20/12/2017

05.723.875/0001-35

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ
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32,542000

51,803000

8,838000

6,817000

Composição capital social

Total ações %
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TOTAL

57.452.641.516

Enel Américas S.A.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Participa de acordo de acionistas

100,000000

Ações ordinárias %

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

15.1 / 15.2 - Posição acionária
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Acionista controlador

0,000000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

57.452.641.516

05.723.875/0001-35

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ
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100,000000

Composição capital social

Total ações %
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Não

TOTAL

10.166.679.946

7.768.823.615

100,000000

76,415000

0

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

TOTAL

23,585000

Italiana

Ações ordinárias %

Classe ação

2.397.856.331

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

0.000000

Ações %

0

0

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Ministerio de Economia e de Finanças da Itália

Enel S.P.A.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária
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Acionista controlador

0,000000

0,000000

0,000000

Não

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

10.166.679.946

7.768.823.615

2.397.856.331

20/12/2017

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ
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100,000000

76,415000

23,585000

Composição capital social

Total ações %
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TOTAL

OUTROS

3.916.654.759

3.916.654.759

BANCO DO CHILE

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Participa de acordo de acionistas

100,000000

100,000000

Ações ordinárias %

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

15.1 / 15.2 - Posição acionária
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Acionista controlador

0,000000

0,000000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

3.916.654.759

3.916.654.759

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ
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100,000000

100,000000

Composição capital social

Total ações %
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TOTAL

OUTROS

5.077.695.978

5.077.695.978

CITIBANK N.A.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Participa de acordo de acionistas

100,000000

100,000000

Ações ordinárias %

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

15.1 / 15.2 - Posição acionária
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Acionista controlador

0,000000

0,000000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

5.077.695.978

5.077.695.978

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ
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100,000000

100,000000

Composição capital social

Total ações %
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TOTAL

OUTROS

2.397.856.331

2.397.856.331

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

100,000000

100,000000

Ações ordinárias %

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Ministerio de Economia e de Finanças da Itália

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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Acionista controlador

0,000000

0,000000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

2.397.856.331

2.397.856.331

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ
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100,000000

100,000000

Composição capital social

Total ações %
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15.3 - Distribuição de capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

19/09/2018

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

57.011

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

443

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

58

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria
Quantidade ordinárias (Unidades)

8.133.352

4,056230%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000000%

Total

8.133.352

4,056230%

PÁGINA: 424 de 509

5,58%

Outros

Eletropaulo
Metropolitana
Eletricidade de
São Paulo S.A

94,42%

Enel Brasil
Invest.
Sudeste S.A

100%

Enel Brasil
Invest.
Nordeste 82
S.A

100%

100%

100%

100%

100%

Enel Geração
Fortaleza

Compañia de
Transmisión
del Mercou S.A
CTM

Enel Cien S.A

Transportadora
de Energia S.A
TESA

Enel Brasil
Invest.
Nordeste 86
S.A

100%

76,40%

Outros

Formulário de Referência - 2018 - ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.

Enel Green
Power
Cachoeira
Dourada S.A

99,61%

ENEL Brasil
S.A

98,50%

ENEL
Américas S.A

51,80%

ENEL SpA.

Celg
Distribuição
S.A

99,93%

100%

Enel X S.A

23,60%

Ministério de
Economia e de
Finanças da
Italia

Enel Projetos
I S.A

100%

Enel
Distribuição
CEARÁ

74,05%

Enel
Distribuição
RIO
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRSRVVXLDFRUGRGHDFLRQLVWDVYLJHQWH
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor

Reorganização Societária
Em 17 de novembro de 2016, a AES Holdings Brasil Ltda. (“AES Holdings”) e a BNDES
Participações S.A. – BNDESPAR (“BNDESPAR”) celebraram acordo propondo uma reestruturação
societária envolvendo a Companhia e sua então controladora, a AES Elpa S.A., envolvendo ainda
a Brasiliana Participações S.A. e as sociedades controladas direta e indiretamente por elas, que
resultou na participação direta da AES Holdings e da BNDESPAR na Companhia
(“Reestruturação”). A proposta de Reestruturação foi aprovada pela Agência Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL em 13 de dezembro de 2016 e implementada em 30 de dezembro de 2016.
Conversão de Ações Preferenciais
Em 12 de setembro de 2017, foi aprovada, em assembleia geral extraordinária da Companhia e em
assembleia especial de acionistas titulares de ações preferenciais da Companhia, a migração da
Companhia para o segmento especial da B3 denominado Novo Mercado, com a consequente
conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias,
na proporção de uma ação preferencial para cada uma ação ordinária, passando o capital social
da Companhia, no valor de R$1.323.486.385,25, dividido em 167.343.887 ações ordinárias, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal. Como consequência da mencionada conversão e da
migração ao Novo Mercado: (i) a AES Holdings foi diluída e deixou de deter a maioria das ações
ordinárias, portanto deixando de controlar a Companhia, nos termos do artigo 116 da Lei das
Sociedades por Ações; e (ii) o acordo de acionistas celebrado no âmbito da Reestruturação entre
a AES Holdings, BNDESPAR e THE AES Corporation foi extinto.
A referida conversão das ações foi ratificada em Reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada em 06 de novembro de 2017.
Oferta Pública de Aquisição de Ações da Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A.
Em 17 de abril de 2018, a Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A. (“Enel”) publicou um edital de
oferta pública voluntária para aquisição de até a totalidade das ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, excluídas as ações da Companhia
mantidas em tesouraria (“OPA Enel”), posteriormente aditado em 18 de abril de 2018, 19 de abril
de 2018, 23 de abril de 2018, 25 de abril de 2018, 26 de abril de 2018, 07 de maio de 2018, 14 de
maio de 2018 e 30 de maio de 2018.
O leilão da OPA Enel para aquisição do controle da Companhia foi realizado em 4 de junho de
2018, tendo sido adquiridas, pela Enel, 122.799.289 ações ordinária de emissão da Companhia,
representativas de 73,38% do capital total e votante da Companhia, incluindo as ações em
tesouraria, pelo preço de R$45,22 por ação.
Em 13 de julho de 2018, a Enel concluiu a aquisição das ações de acionistas minoritários que
solicitaram a venda de suas ações até o dia 04 de julho de 2018. Essa aquisição ocorreu em três
fases, nos dias 27 de junho, 06 de julho e 13 de julho de 2018, totalizando 33.359.292 ações,
correspondentes a 19,9% do capital total e volante da Eletropaulo.
Com a referida aquisição e o término do prazo de 30 (trinta) dias em que a Enel estava obrigada,
na forma do artigo 32-A da Instrução CVM nº 361/02 e do item 3.4.2 do Edital da Oferta Pública
Voluntária Concorrente para Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia (“OPA”),
divulgado pela Enel em 30 de maio de 2018, a adquirir as ações não vendidas no leilão da OPA,
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
realizado em 04 de junho de 2018, a Enel passa a deter 156.158.581 ações de emissão da
Companhia, correspondentes a 93,3% do seu capital total e votante.
De acordo com a legislação e regulamentação aplicável, além do estabelecido no contrato de
concessão da Companhia, é necessária a aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL (“ANEEL”) em caso de mudança de controle societário da Companhia.
Em 21 de maio de 2018, a Enel protocolou junto à ANEEL solicitação de anuência para a aquisição
de até́ 100% das ações ordinárias de emissão da Companhia e, em 11 de junho de 2018, tal
anuência foi formalizada pela ANEEL.

Aumento do capital social da Companhia por subscrição privada de novas ações
Conforme previsto no item 7.2 do Edital de Oferta Pública Voluntária Concorrente para Aquisição
de Ações Ordinárias de emissão da Companhia (“OPA”), a Enel se comprometeu, em até 30
(trinta) dias contados da data em que for obtida a última aprovação regulatória referente à
aquisição das ações da Companhia pela Enel no leilão de ações ocorrido em 04 de junho de
2018, a promover um aumento de capital social que resulte em um aporte, na Companhia, de um
montante de, pelo menos, R$ 1.500.000.000,00.
Em 26 de junho de 2018, a Companhia e a Enel celebraram o Termo de Adiantamento para
Futuro Aumento de Capital (“AFAC”) no montante de R$ 900.000.000,00 e, em 26 de julho de
2018, foi realizado entre a Companhia e a Enel um novo AFAC no montante de
R$ 600.000.032,52.O aumento de capital ocorreu mediante a capitalização de créditos do AFAC e
emissão por subscrição privada de 33.171.164 novas ações, ao preço de emissão de R$ 45,22
por ação, resultando em um aumento do capital social da Companhia de R$ 1.500.000.036,08,
tendo sua homologação aprovada em reunião do Conselho de Administração em 19 de setembro
de 2018.
Em 18 de setembro de 2018 a Enel passou a deter 189.323.545 ações ordinárias de emissão da
Companhia, correspondente à 94,4% do capital social da Companhia.
Desta forma, o capital social da Companhia passou a ser de R$ 2.823.486.421,33, dividido em
200.515.051 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
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15.7 - Principais operações societárias
a. Evento
Reorganização societária
Oferta Pública de Aquisição de Ações da Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A.
Aumento de capital social da Companhia por subscrição privada de novas ações

b. Principais condições do negócio
(i) Reorganização societária
Em 17 de novembro de 2016, a Companhia, a AES Elpa S.A. (“AES Elpa”) e a Brasiliana
Participações S.A. (“Brasiliana Participações”) divulgaram fato relevante informando ao mercado a
intenção de realizar uma reestruturação societária envolvendo a Companhia, a AES Elpa, a
Brasiliana Participações e as sociedades controladas direta e indiretamente por elas (em conjunto
com a Companhia, AES Elpa e Brasiliana Participações, “Companhias” e “Reestruturação”,
respectivamente). A proposta de reestruturação societária foi formalizada pelo Acordo de
Reestruturação celebrado entre a AES Holdings Brasil Ltda. (“AES Holdings”) e a BNDES
Participações S.A. – BNDESPAR (“BNDESPAR”), sendo aprovada pela Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL em 13 de dezembro de 2016, pelos conselhos de administração das
Companhias em reunião de conselho de administração e pelos credores das Companhias.
Em 23 de dezembro de 2016, foram realizadas as assembleias gerais de todas as Companhias
aprovando todas as etapas da Reestruturação, as quais se tornaram eficazes e passaram a
produzir efeitos em 30 de dezembro de 2016.
A Reestruturação se deu por meio das seguintes etapas: (i) cisão parcial da AES Elpa, com a
incorporação do acervo cindido pela Companhia, composto principalmente pela participação direta
detida pela AES Elpa na Companhia, com a atribuição aos acionistas da AES Elpa das ações de
emissão da Companhia então detidas pela AES Elpa, de forma que todos os acionistas da AES
Elpa mantenham suas participações e recebam ações da Companhia na proporção das ações
detidas (“Cisão Parcial da AES Elpa”); (ii) cisão parcial da Brasiliana Participações, com versão do
acervo cindido para uma nova sociedade denominada Nova Brasiliana Participações S.A., sendo
composto principalmente pela participação direta detida pela Brasiliana Participações na
Companhia (já considerando os efeitos da Cisão Parcial da AES Elpa), (“Cisão Parcial da
Brasiliana Participações”); (iii) incorporação da Nova Brasiliana Participações S.A. pela Companhia,
já considerando os efeitos da Cisão Parcial da Brasiliana Participações, com a constituição, na
Companhia, de reserva especial de ágio (“Incorporação da Nova Brasiliana Participações”); e (iv)
rescisão do acordo de acionistas da Brasiliana Participações celebrado em 31 de dezembro de
2015, concomitante à celebração, entre BNDESPAR e AES Holdings, de acordo de acionistas da
Companhia, não mais vigente, e de novo acordo de acionistas Brasiliana Participações, a fim de
refletir a nova estrutura societária resultante da Reestruturação.
A Reestruturação visou a simplificação das estruturas acionárias das Companhias, promovendo: (i)
maior agilidade ao processo de tomada de decisão, considerando a assinatura de um novo acordo
de acionistas entre a AES Holdings e BNDESPAR para a Companhia, não mais vigente; (ii) melhoria
na liquidez dos investimentos e na geração de caixa futura da Companhia estimada em torno de
R$700 milhões até o final de concessão o que contribuirá para a redução do seu nível de
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endividamento; e (iii) maior liquidez para os acionistas minoritários da AES Elpa que passarão a
deter participação direta na Companhia.
(ii) Oferta Pública de Aquisição de Ações da Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A.
Em 6 de abril de 2018, a Energisa S.A. (“Energisa”) publicou um edital de oferta pública voluntária
para aquisição de até a totalidade de emissão da Companhia, excluídas as ações da Companhia
mantidas em tesouraria, sujeito a determinadas condições (“OPA Energisa”).
Posteriormente, em 17 de abril de 2018, a Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A. (“Enel”) publicou
um edital de oferta pública voluntária concorrente à OPA Energisa, para aquisição de até a
totalidade das ações de emissão da Companhia, excluídas as ações da Companhia mantidas em
tesouraria, sujeito a determinadas condições (“OPA Enel”), posteriormente aditado em 18 de abril
de 2018, 19 de abril de 2018, 23 de abril de 2018, 25 de abril de 2018, 26 de abril de 2018, 07 de
maio de 2018, 14 de maio de 2018 e 30 de maio de 2018.
Em 20 de abril de 2018, a Neoenergia S.A. (“Neoenergia” e, em conjunto com a Enel, “Ofertantes”)
lançou oferta pública voluntária concorrente à OPA Energisa para aquisição de até a totalidade das
ações de emissão da Companhia, excluídas as ações da Companhia mantidas em tesouraria,
também sujeito a determinadas condições (“OPA Neoenergia” e, em conjunto com a OPA Enel,
“OPAs Concorrentes”).
Em decorrência da não obtenção de certas renúncias condicionantes da OPA Energisa (waivers),
a Energisa publicou em 07 de maio de 2018 fato relevante informando seus acionistas que a OPA
Energisa foi revogada em todos os seus termos e condições.
Em 30 de maio de 2018, seguindo procedimento fixado pela Comissão de Valores Mobiliários, a
Enel e a Neoenergia apresentaram em envelopes lacrados suas últimas ofertas de preço. A Enel
ofereceu o maior preço por ação, de R$45,22 e a OPA Enel foi então registrada para leilão. O leilão
da OPA Enel estava condicionado, dentre outros fatores, à adesão por acionistas da Companhia
que fossem titulares de quantidade mínima de ações que assegure à Enel o controle majoritário da
Companhia (“Quantidade Mínima de Ações”). Caso não fosse verificada a aceitação por acionistas
titulares da Quantidade Mínima de Ações, a Enel desistiria e não adquiriria qualquer ação objeto
da OPA Enel.
O leilão para aquisição do controle da Companhia foi realizado em 4 de junho de 2018, tendo sido
adquiridas, pela Enel, 122.799.289 ações ordinária de emissão da Companhia, representativas de
73,38% do capital total e votante da Companhia, incluindo as ações em tesouraria, pelo preço de
R$45,22 por ação.
Em 13 de julho de 2018, a Enel concluiu a aquisição das ações de acionistas minoritários que
solicitaram a venda de suas ações até o dia 04 de julho de 2018. Essa aquisição ocorreu em três
fases, nos dias 27 de junho, 06 de julho e 13 de julho de 2018, totalizando 33.359.292 ações,
correspondentes a 19,9% do capital total e volante da Eletropaulo.
Com a referida aquisição e o término do prazo de 30 (trinta) dias em que a Enel estava obrigada,
na forma do artigo 32-A da Instrução CVM nº 361/02 e do item 3.4.2 do Edital da Oferta Pública
Voluntária Concorrente para Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia (“OPA”),
divulgado pela Enel em 30 de maio de 2018, a adquirir as ações não vendidas no leilão da OPA,
realizado em 04 de junho de 2018, a Enel passa a deter 156.158.581 ações de emissão da
Companhia, correspondentes a 93,3% do seu capital total e votante.
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Adicionalmente, o edital da OPA Enel prevê que a Enel esta não está obrigada a lançar a oferta
pública para aquisição de ações da Companhia por atingimento de participação relevante, conforme
previsto no art. 34 do estatuto social da Companhia (“OPA 30%”). Na visão da Enel, a OPA 30%
não é aplicável pelos seguintes motivos: (a) a Enel não havia adquirido ações da Companhia nos
últimos 12 meses de forma que o preço da OPA 30% seria o mesmo Preço por Ação no âmbito da
OPA Enel; (b) a OPA Enel foi dirigida indistintamente a todos os acionistas da Companhia; e (c) a
Enel estava disposta a adquirir até a totalidade das ações objeto da OPA Enel, de modo que não
houvesse rateio entre aqueles que aceitassem a OPA Enel.
Nos termos do edital da OPA Enel, a Enel promoverá, em até 30 dias contados da data em que for
obtida a última aprovação regulatória referente à aquisição das ações da Companhia, um aumento
de capital social da Companhia em montante de, pelo menos, R$1.500.000.000,00.
De acordo com a legislação e regulamentação aplicável, além do estabelecido no contrato de
concessão da Companhia, é necessária a aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL (“ANEEL”) em caso de mudança de controle societário da Companhia.
Em 21 de maio de 2018, a Enel protocolou junto à ANEEL solicitação de anuência para a aquisição
de até 100% das ações ordinárias de emissão da Companhia e, em 11 de junho de 2018, tal
anuência foi formalizada pela ANEEL.
(iii) Aumento de capital social da Companhia por subcrição privada de novas ações
Conforme previsto no item 7.2 do Edital de Oferta Pública Voluntária Concorrente para Aquisição
de Ações Ordinárias de emissão da Companhia (“OPA”), a Enel se comprometeu, em até 30 dias
contados da data em que for obtida a última aprovação regulatória referente à aquisição das
ações da Companhia pela Enel no leilão de ações ocorrido em 04 de junho de 2018, a promover
um aumento de capital social que resulte em um aporte, na Companhia, de um montante de, pelo
menos, R$ 1.500.000.000,00,
Tendo em vista o compromisso da Enel junto à Companhia de promover um aumento de capital,
em 26 de junho de 2018, a Enel e a Companhia celebraram termo de Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital no montante de R$ 900.000.000,00 para antecipar o valor do compromisso
do aumento de capital.
Em 26 de julho, a Enel e a Companhia celebaram novo AFAC no montante de
R$ 600.000.032,52. Na mesma data, o Conselho de Administração aprovou o aumento do capial
social da Companhia por subscrição privada, dentro do limite do capital autorizado, no valor de
R$ 1.500.000.036,08, e que foi implementado mediante a capitalização dos créditos detidos pela
Enel contra a Eletropaulo.
Em 26 de julho a Companhia, por meio de Aviso aos Acionistas, informou as condições do
aumento de capital, realizado mediante a emissão, por subscrição privada, de 33.171.164 novas
ações ordinárias, ao preço de emissão de R$ 45,22 por ação, passando, portanto, o capital social
da Companhia a ser de R$ 2.823.486.421,33, dividido em 200.515.051 ações ordinárias.
O percentual de diluição para os acionistas que não subscreveram nenhuma ação durante o
período para exercício de direito de preferência foi de 16,542979609047%.
O direito de preferência foi exercicido durante o prazo de 30 dias contados a partir de 01 de
agosto de 2018 (inclusive), ou seja, entre (i) o dia 01 de agosto de 2018 (inclusive) e (ii) o dia 30
de agosto de 2018 (inclusive), sendo que cada uma ação ordinária conferiu ao seu titular o direito
à subscrição de 0,201911410043 nova ação ordinária.
O aumento de capital teve como objetivo: (i) viabilizar a execução do plano de investimento da
Companhia; e (ii) fortalecer a estrutura de capital da Eletropaulo, reforçando o seu caixa para
fazer frente a necessidades e obrigações de curto prazo.
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Durante o período para exercício do direito de preferência, foram subscritas 31.536.396 novas
ações ordinárias ao preço de emissão de R$ 45,22 por ação, equivalente a 95,07% do total do
aumento de capital, não sendo subscritas, portanto, 1.634.768 ações ordinárias (“Sobras”).
Após o término do prazo para o exercício do direito de preferência, as Sobras não subscritas
foram rateadas entre os acionistas que manisfestaram interesse na reserva de sobras no
respectivo boletim de subscrição, conferindo ao subscritor o direito para cada uma ação ordinária
subscrita e integralizada o direito à subcrição de 0,051837502294 Sobras. Também durante a
rodada de sobras, foi facultado aos acionistas que manisfetaram interesse em quantidade de
sobras superior à que teriam direito.
Em 18 de setembro de 2018 encerrou-se o prazo para integralização das Sobras.
Após a homologação do aumento de capital, aprovada em reunião do Conselho de Administração
da Companhia em 19 de setembro de 2018, a Enel passou a deter a participação de 94,4% do
capital total e votante.
c. Sociedades envolvidas
Reorganização societária
Na reorganização societária foram envolvidas a Companhia, a AES Elpa, a Brasiliana
Participações, Nova Brasiliana Participações S.A., AES Holdings e BNDESPAR.
Oferta Pública de Aquisição de Ações da Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A.
Na OPA Enel foram envolvidas a Companhia e a Enel.
Aumento de capital social da Companhia por subcrição privada de novas ações
No aumento de capital foram envolvidas a Companhia e a Enel

d. Efeitos resultantes da operação no quadro acionário
Reorganização societária
Com a implementação da Reestruturação a AES Elpa deixou de deter o controle direto na
Companhia, que era detido pela AES Holdings até a conversão das ações preferenciais da
Companhia em ações ordinárias. A Reestruturação não implicou na alteração do acionista
controlador da AES Elpa, o qual continuou sendo a Brasiliana Participações.
Oferta Pública de Aquisição de Ações da Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A.
Atualmente, a Enel possui o controle direto na Companhia, que era pulverizado desde a migração
da Companhia para o segmento especial da B3 denominado Novo Mercado. Com a conclusão da
alteração do controle societário da Companhia, a Companhia passou a integrar o grupo econômico
da Enel.
Para maiores informações do novo grupo econômico da Companhia vide o item 15.4 do Formulário
de Referência.
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Aumento de capital social por subscrição privada privada de novas ações
Com o aumento de capital, o capital social da Companhia passou a ser de R$ 2.823.486.421,33,
dividido em 200.515.051 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Para maiores informações sobre as condições do aumento de capital da Companhia vide o item
17.2 do Formulário de Referência.

e. Quadro societário antes e depois
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Reorganização societária
(i)

Composição societária antes da implementação da Reestruturação

(ii)

Composição societária após a implementação da Reestruturação
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Oferta Pública de Aquisição de Ações da Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A.

(i)

Composição societária antes da OPA Enel

(ii)

Composição societária após a OPA
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(iii)

Composição societária após compra das ações remanescentes

Enel SpA.

51,80%

Enel Américas S.A.
98,50%

Enel Brasil S.A.
100%

Enel Brasil Investimentos
Sudeste S.A.
93,30%

Outros

6,70%

Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A.
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Aumento de capital social por subscrição privada de novas ações
(i)

Composição societária antes do aumento de Capital

Enel SpA.

51,80%

Enel Américas S.A.
98,50%

Enel Brasil S.A.
100%

Enel Brasil Investimentos
Sudeste S.A.

Outros

93,30%

6,70%

Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A.

(ii)

Composição societária após o aumento de Capital

Enel SpA.

51,80%

Enel Américas S.A.
98,50%

Enel Brasil S.A.
100%

Enel Brasil Investimentos
Sudeste S.A.
94,42%

Outros

5,58%

Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A.
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f. Mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas
(i) Reorganização societária
Não aplicável, tendo em vista que os acionistas da Companhia não foram diluídos em decorrência
da reorganização societária. A incorporação do acervo cindido da AES Elpa S.A. pela Companhia
teve como resultado a atribuição, aos acionistas da AES Elpa S.A., de ações da Companhia então
detidas pela AES Elpa S.A., sem alteração no capital social da Companhia, passando a AES
Holdings Brasil Ltda. e a BNDES Participações S.A. – BNDESPAR a deter participação direta na
Companhia.
(ii) Oferta Pública de Aquisição de Ações da Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A.
Foi assegurado a todos os acionistas da Companhia as mesmas condições para participação da
OPA Enel, de modo que todos receberam o mesmo tratamento, preço oferecido por ação, nível de
acesso às informações e oportunidade para participar da OPA Enel.
(iii)

Aumento de capital social por subscrição privada de novas ações

Foi assegurado a todos os acionistas da Companhia as mesmas condições para participação na
subscrição das novas ações, de modo que todos receberam o mesmo tratamento, preço oferecido
por ação, nível de acesso às informações e oportunidade para exercer o direito de subscrição.
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Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 15.
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas

As transações com partes relacionadas da Companhia são sempre realizadas com a observância
dos preços e condições usuais de mercado e, portanto, não geram qualquer benefício ou prejuízo
à Companhia ou a quaisquer outras partes. Além disso, as operações realizadas pela Companhia,
inclusive aquelas contratadas com partes relacionadas, são sempre amparadas pelas devidas
análises prévias de suas condições e do estrito interesse da Companhia em sua realização. Nesse
sentido, a Companhia negocia individualmente os contratos a serem celebrados com partes
relacionadas, analisando seus termos em relação às condições praticadas no mercado, bem como
as particularidades de cada operação, tais como prazos, valores, atendimento a padrões de
qualidade etc.
Quando necessário, o procedimento de tomada de decisões para a realização de operações com
partes relacionadas seguirá os termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), que determina que o acionista ou o administrador,
conforme o caso, nas assembleias gerais ou nas reuniões da administração, abstenha-se de votar
nas deliberações relativas: (i) ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação
do capital social; (ii) à aprovação de suas contas como administrador; e (iii) a quaisquer matérias
que possam beneficiá-lo de modo particular ou em que seu interesse conflite com o da
Companhia. Além disso, a Lei das Sociedades por Ações proíbe conselheiros e diretores de: (i)
realizar qualquer ato gratuito com a utilização de ativos da companhia, em detrimento da
Companhia; (ii) receber, em razão de seu cargo, qualquer tipo de vantagem pessoal direta ou
indireta de terceiros, sem autorização constante do respectivo estatuto social ou concedida por
meio de assembleia geral; e (iii) intervir em qualquer operação social em que tiver interesse
conflitante com o da Companhia, ou nas deliberações que a respeito tomares os demais
conselheiros.
Com vistas a fortalecer e aprimorar as práticas de governança corporativa, a Companhia critérios
internos para as transações com partes relacionadas, visando estabelecer e consolidar as diretrizes
a serem observadas em transações com partes relacionadas para: (i) evitar situações com potencial
conflito de interesses; (ii) assegurar a transparência aos acionistas, investidores e ao mercado em
geral; e (iii) formalizar o compromisso da empresa em divulgar tais transações, conforme determina
a legislação vigente, além do fato de que qualquer transação dessa natureza deverá ser aprovada
pelo Conselho de Administração da Companhia. Adicionalmente, como participante do Novo
Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, a Companhia inclui nas suas Informações Trimestrais
– ITR nota explicativa sobre transações com partes relacionadas, contendo as divulgações
previstas nas regras contábeis aplicáveis às demonstrações financeiras anuais. Assim, no
entendimento da Companhia, suas práticas garantem que as transações com partes relacionadas
sejam feitas em condições de mercado.

Os contratos celebrados entre partes relacionadas devem, ainda, observar o disposto na Resolução
nº 699/2016, a qual trata dos controles prévio e a posteriori sobre atos e negócios jurídicos entre
as concessionárias, permissionárias e autorizadas e suas partes relacionadas, bem como ser
submetidos à aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), quando necessário,
que poderá impor restrições aos termos e condições desses contratos e, em circunstâncias
extremas, determinar a rescisão do contrato.
Tendo em vista que a compra de energia elétrica para distribuição a consumidores cativos é
atualmente efetuada no ambiente de contratação regulada, a chamada auto-contratação

PÁGINA: 440 de 509

Formulário de Referência - 2018 - ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.

Versão : 18

16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas
(autorização para as distribuidoras atenderem a até 30% de suas necessidades de energia elétrica
contratando energia elétrica proveniente de auto-produção ou adquirida de partes relacionadas)
não é mais permitida, exceto no contexto de contratos devidamente aprovados pela ANEEL
anteriormente à promulgação da Lei nº 10.848/04 (Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico).
Além disso, as regras contábeis que tratam do assunto, sobretudo o CPC 05, estabelecem que as
demonstrações contábeis devem conter as divulgações necessárias para evidenciar a possibilidade
de que sua posição financeira e seu resultado possam ter sido afetados pela existência de
transações e saldos com partes relacionadas. Essas regras estabelecem, por exemplo, que os
relacionamentos entre controladora e controladas ou coligadas devem ser divulgados
independentemente de ter havido ou não transações entre essas partes relacionadas; que a
entidade deve divulgar a remuneração do pessoal-chave da administração no total e para cada uma
das seguintes categorias: (a) benefícios de curto prazo a empregados e administradores, (b)
benefícios pós-emprego, (c) outros benefícios de longo prazo, (d) benefícios de rescisão de contrato
de trabalho, e (e) remuneração baseada em ações; e que se tiver havido transações entre partes
relacionadas, a entidade deve divulgar a natureza do relacionamento com as partes relacionadas,
assim como informações sobre as transações e saldos existentes necessárias para a compreensão
do potencial efeito desse relacionamento nas demonstrações contábeis. No mínimo, as divulgações
devem incluir o montante das transações, o montante dos saldos existentes e seus termos e
condições, incluindo se estão ou não com cobertura de seguro, a natureza da remuneração a ser
paga; informações de quaisquer garantias dadas ou recebidas; provisão para créditos de liquidação
duvidosa relacionada com o montante dos saldos existentes; e despesa reconhecida durante o
período a respeito de dívidas incobráveis ou de liquidação duvidosa de partes relacionadas.
A Companhia não possui política formal de transações com partes relacionadas.

PÁGINA: 441 de 509

Comodato (empréstimo de local para ser usado e depois restituído)

Credor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

PÁGINA: 442 de 509

Contrato de Comodato de parte de imóvel comercial celebrado entre a Companhia (Comodante) e as demais empresas (Comodatárias). A operação
é dispensada de aprovação da ANEEL por se enquadrar no inciso XII do art. 19° da Resolução Normativa n° 699/2016.

Objeto contrato

0,000000

Influência significativa

NÃO

Relação com o emissor

19/01/2027

20/06/2017

AES Florestal Ltda

0,00

Credor

Posição contratual do emissor

0,00

Comodato (empréstimo de local para ser usado e depois restituído)

Natureza e razão para a operação

0,00

O contrato poderá ser denunciado ou rescindido por qualquer umas das partes, a qualquer momento, desde que notifique a outra parte com
antecedência de 60 (sessenta) dias.

Rescisão ou extinção

Especificar

Não há

0,000000

Garantia e seguros

NÃO

Contrato de Comodato de parte de imóvel comercial celebrado entre a Companhia (Comodante) e as demais empresas (Comodatárias). A operação
é dispensada de aprovação da ANEEL por se enquadrar no inciso XII do art. 19° da Resolução Normativa n° 699/2016.

19/01/2027

Objeto contrato

0,00

Influência significativa

0,00

Relação com o emissor

0,00

20/06/2017

AES Guaiba II Empreendimentos Ltda

Especificar

O contrato poderá ser denunciado ou rescindido por qualquer umas das partes, a qualquer momento, desde que notifique a outra parte com
antecedência de 60 (sessenta) dias.

0,000000

Rescisão ou extinção

NÃO

Não há

19/01/2027

Garantia e seguros

0,00

Contrato de Comodato de parte de imóvel comercial celebrado entre a Companhia (Comodante) e as demais empresas (Comodatárias). A operação
é dispensada de aprovação da ANEEL por se enquadrar no inciso XII do art. 19° da Resolução Normativa n° 699/2016.

0,00

Objeto contrato

0,00

Influência significativa

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

20/06/2017

Montante (Reais)

AES COMSUL Ltda

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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25/04/2017

Influência significativa

AES Tietê Energia S.A.

Relação com o emissor

Até janeiro de 2019 - 20 NÃO
parcelas mensais e
sucessivas corrigidas
pela SELIC

PÁGINA: 443 de 509

0,000000

Credor

Posição contratual do emissor

0,00

Comissão - Propaganda/publicidade/ vendas em fatura de energia.

Natureza e razão para a operação

5.333.000,00

Qualquer parte tem direito de rescindir o contrato, nas seguintes situações: (i) insolvência, dissolução judicial ou extrajudicial, recuperação judicial ou
decretação de falência da outra parte; (ii) descumprimento de obrigação substancial decorrente do contrato, se a parte que tenha causado o
descumprimento não saná-lo no prazo de 30 dias, contados da notificação da outra parte; ou (iii) caso a Companhia, por qualquer razão, seja
proibida por lei de prestar os serviços de arrecadação constantes no contrato.

Rescisão ou extinção

7.738.000,00

Não há

Garantia e seguros

Especificar

O contrato tem por objeto (i) veiculação de propaganda ou publicidade, através de fatura de energia ou página eletrônica da Companhia, dos
serviços e/ou produtos ofertados pela contratante; e (ii) arrecadação de valores referentes aos serviços e/ou produtos comercializados e devidos à
contratante por meio da fatura de energia dos clientes que residem na área de concessão da Companhia. A ANEEL aprovou a operação por meio do
Despacho nº 4.273/2014.
O montante envolvido considera a receita registrada no período findo em 31/12/2017, visto que o faturamento ocorre sob demanda, de acordo com a
venda do serviço.

0,000000

Objeto contrato

NÃO

Influência significativa

até 30/10/2018

Relação com o emissor

0,00

07/11/2014

AES Serviços TC Ltda

53.000,00

Credor

Posição contratual do emissor

790.000,00

Comodato (empréstimo de local para ser usado e depois restituído)

Natureza e razão para a operação

Especificar

O contrato poderá ser denunciado ou rescindido por qualquer umas das partes, a qualquer momento, desde que notifique a outra parte com
antecedência de 60 (sessenta) dias.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Rescisão ou extinção

Duração

Não há

Montante (Reais)

Garantia e seguros

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Contrato de execução de obras e prestação de serviços entre a Companhia e a AES Serviços TC Ltda., tendo por objeto a prestação de serviços
contínuos de construção (montagem e desmontagem), manutenção e reforma de redes e linhas aéreas de distribuição. A ANEEL aprovou a
operação por meio do Despacho nº 3.663/2013.

Não há

Objeto contrato

Garantia e seguros

PÁGINA: 444 de 509

Influência significativa

0,000000

Relação com o emissor

NÃO

12/11/2013

AES Serviços TC Ltda.

até 31/12/2017

Credor

Posição contratual do emissor

0,00

Indenização de inventário devido à falta de materiais/equipamentos confiados à AES Serviços.

Natureza e razão para a operação

0,00

Não há

Rescisão ou extinção

14.754.000,00

Não há

Garantia e seguros

Especificar

Ressarcimento devido à falta de materiais/equipamentos confiados à AES Serviços, identificada através de inventário realizado nos depósitos da
AES Serviços. Os contratos firmados com a AES Serviços definem, em cláusula específica, que a mesma é a “Fiel Depositária” dos materiais e as
faltas identificadas nos processos de inventário devem ser ressarcidas à Companhia. Dispensado de aprovação da ANEEL devido a indenização já
estar prevista no contrato original aprovado pela ANEEL.
Anualmente as parcelas vincendas serão corrigidas monetariamente conforme a variação do IGPM.

Objeto contrato

0,000000

Influência significativa

NÃO

Relação com o emissor

07/10/2019

07/12/2017

AES Serviços TC Ltda

0,00

Credor

Posição contratual do emissor

1.473.000,00

Ressarcimento - Ônus de acordo bilateral.

Natureza e razão para a operação

1.473.000,00

Não há

Rescisão ou extinção

Especificar

Versão : 18

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Não há

Duração

Garantia e seguros

Montante (Reais)

Acordo financeiro em decorrência de rescisão contratual (acordo bilateral) referente ao contrato de energia elétrica CCEAR.

Saldo existente

Objeto contrato

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada
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PÁGINA: 445 de 509

Prestação de serviços de ligação, modificação, corte, religação, verificação, aferição e/ou outros serviços técnicos e comerciais, e, em situações
excepcionais, o atendimento de situações de emergência para manutenção corretiva da rede de distribuição aérea. A ANEEL aprovou a operação
por meio do Despacho nº 2.6202015.

Objeto contrato

0,000000

Influência significativa

NÃO

Relação com o emissor

até 29/04/2019

04/10/2016

AES Serviços TC Ltda

0,00

Devedor

Posição contratual do emissor

0,00

Prestação de serviços – Operação de atendimento de lojas aos consumidores da área de concessão da Companhia.

Natureza e razão para a operação

26.400.000,00

O contrato pode ser rescindido pela Companhia, no todo ou em parte, na hipótese da contratada descumprir os níveis de atendimento comercial,
estabelecidos no contrato, por 6 meses consecutivos

Rescisão ou extinção

Especificar

Seguros e garantias previstos nas Cláusulas Gerais de Prestação de Serviços e/ou Execução de Obras.
A AES Serviços deverá efetuar todos os seguros a que estiver obrigada pelas leis brasileiras, em qualquer tempo.

Garantia e seguros

0,000000

Contrato de atendimento de lojas, celebrado entre a Companhia e a AES Serviços, tendo por objeto, a prestação dos serviços de operação de
atendimento de lojas, aos clientes da Companhia, para o recebimento de solicitações de serviços comerciais e técnicos, fornecimento de
informações e atendimento de reclamações. A ANEEL aprovou a operação por meio do Despacho nº 2.830/2015.

NÃO

Objeto contrato

até 01/09/2019

Influência significativa

0,00

Relação com o emissor

0,00

31/08/2015

AES Serviços TC Ltda

81.322.000,00

Devedor

Posição contratual do emissor

Especificar

Prestação de serviços - Execução de obras e prestação de serviços contínuos de construção (montagem e desmontagem), manutenção e reforma
de redes e linhas aéreas de distribuição.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação

Duração

O contrato pode ser rescindido nas seguintes hipóteses: (i) não cumprimento de forma satisfatória, pela contratada, das obrigações relativas à
prestação das atividades contratadas, desde que os fatos sejam devidamente notificados e que o problema não seja solucionado em 5 dias; (ii)
falência, requerimento de recuperação judicial ou extrajudicial ou dissolução qualquer das partes; (iii) a cessão e/ou transferência total e/ou parcial
do presente Contrato e das suas obrigações a terceiros sem a prévia anuência, por escrito da outra parte; (iv) a circunstância provocada pela parte
ou por terceiros que possa vir a desencadear um insolvência iminente em qualquer das partes; ou (v) alteração nas leis ou regulamentos existentes,
de promulgação de qualquer lei ou regulamento pertinente ou de alteração na interpretação, por parte de qualquer juízo, tribunal ou autoridade
reguladora com jurisdição competente, que torne ilegal o cumprimento ou observância, por qualquer das partes, de qualquer disposição do contrato.

Montante (Reais)

Rescisão ou extinção

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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25/03/2015

Influência significativa

AES Serviços TC Ltda

Relação com o emissor

até 25/03/2019

NÃO

PÁGINA: 446 de 509

0,000000

Devedor

Posição contratual do emissor

0,00

Prestação de serviços - Poda de árvores próximas e em contato com as linhas aéreas de distribuição.

Natureza e razão para a operação

0,00

As partes podem facultativamente rescindir o contrato antes do prazo final, nas seguintes condições: (i) não cumprimento das obrigações relativas a
prestação do atividades contratadas de forma satisfatória, desde que tenham sido notificados os problemas e não resolvidos em 5 dias; (ii) pedido
de falência, recuperação judicial ou dissolução das partes; (iii) cessão ou transferência total/parcial do contrato; (iv) alteração do controle societário
direto ou indireto, cisão, fusão ou incorporação da contratada; ou (v) alteração das leis ou normas vigentes, de forma que torne ilegal ou proíba o
cumprimento do contrato. A parte que pretender rescindir o contrato imotivadamente ficará sujeita a multa de 10% do preço estimado do contrato.

Rescisão ou extinção

25.000.000,00

A contratada AES Serviços obrigou-se, por força do contrato, a contratar seguro-garantia para riscos trabalhistas e seguro-garantia do executante
(performance), ambos com valor de 5% do preço total estimado no contrato.

Garantia e seguros

Especificar

O contrato tem objeto a prestação dos serviços de poda de árvores próximas e em contato com as linhas aéreas de distribuição, desenergizadas e
energizadas, bem como a recolha e transporte de resíduos de poda e, em situações de excepcionais, o atendimento a situações de emergência
para manutenção corretiva na rede de distribuição aérea. A ANEEL aprovou a operação por meio do Despacho nº 2.358/2015.

0,000000

Objeto contrato

NÃO

Influência significativa

até 22/07/2019

Relação com o emissor

0,00

22/07/2015

AES Serviços TC Ltda

0,00

Devedor

Posição contratual do emissor

3.500.000,00

Prestação de serviços - Operação de atendimento (ligação, modificação, corte, religação, verificação, aferição e/ou outros serviços técnicos e
comerciais ) aos consumidores da área de concessão da Companhia.

Natureza e razão para a operação

Especificar

O contrato pode ser rescindido nas seguintes hipóteses: (i) não cumprimento, por parte da contratada, de forma satisfatória, das obrigações relativas
à prestação das atividades contratadas, desde que tais fatos sejam devidamente notificados e que o problema não seja resolvido dentro do prazo de
5 dias; (ii) falência, requerimento de recuperação judicial ou extrajudicial ou dissolução qualquer das partes; (iii) a cessão e/ou transferência total
e/ou parcial do Contrato e das suas obrigações a terceiros sem a prévia anuência, por escrito da outra parte; (iv) a circunstância provocada pela
parte ou por terceiros que possa vir a desencadear um insolvência iminente em qualquer das partes; (v) alteração das leis ou normais vigentes, que
torne ilegal ou proíba o cumprimento ou observância de qualquer disposição do contrato pelas partes; ou (vi) alteração do controle societário direto
ou indireto, cisão, fusão, incorporação da contratada.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Rescisão ou extinção

Duração

Não há

Montante (Reais)

Garantia e seguros

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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AES Serviços TC Ltda

0,00

até 01/08/2019

NÃO

PÁGINA: 447 de 509

0,000000

Devedor

Posição contratual do emissor

0,00

Prestação de serviços técnico-comerciais em comunidades de baixa renda (regularização de ligações informais).

Natureza e razão para a operação

2.777.000,00

Rescisões imotivadas sujeitas a multas de 10% do preço total do contrato; Resilição total ou parcial, com antecedência de 180 dias, sem multa.

Rescisão ou extinção

01/11/2017

Seguro-Garantia para Riscos Trabalhistas: 2% do preço total estimado do contrato; Seguro-Garantia do Executante (Performance): 2% do preço
total estimado do contrato; Seguro de Responsabilidade Civil Geral; Seguro de Riscos de Engenharia; Seguro de Veículos (Frota).

Garantia e seguros

Especificar

Prestação de serviços técnico-comerciais em comunidades de baixa renda.
Ligação, modificação, corte, religa, verificação, aferição e/ou outros serviços técnicos e comerciais, e, em situações excepcionais, o atendimento a
situações de emergência para manutenção corretiva na rede de distribuição aérea (“Serviços Emergenciais”).
A ANEEL aprovou a operação por meio do Despacho nº 3.895/2013.

Objeto contrato

0,000000

Influência significativa

NÃO

Relação com o emissor

até 18/12/2020

06/12/2017

AES Serviços TC Ltda

0,00

Devedor

Posição contratual do emissor

0,00

Prestação de serviços - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, incluindo montagem e desmontagem, manutenção de redes e
linhas aéreas de distribuição.

Natureza e razão para a operação

11.922.000,00

As partes podem facultativamente rescindir o contrato antes do prazo final, nas seguintes condições: (i) não cumprimento das obrigações relativas a
prestação das atividades contratadas de forma satisfatória, desde que tenham sido notificados os problemas e não resolvidos em 5 dias; (ii) pedido
de falência, recuperação judicial ou dissolução das partes; (iii) cessão ou transferência total/parcial do contrato; (iv) alteração do controle societário
direto ou indireto, cisão, fusão ou incorporação da contratada; (v) alteração das leis ou normas vigentes, de forma que torne ilegal ou proíba o
cumprimento do contrato. A parte que pretender rescindir o contrato imotivadamente ficará sujeita a multa de 10% do preço estimado do contrato.

Rescisão ou extinção

Especificar

A AES Serviços obrigou-se, por força do contrato, a contratar seguro-garantia para riscos trabalhistas e seguro-garantia do executante
(performance), ambos com valor de 3% do preço total estimado no contrato.
Seguros de responsabilidade civil geral, seguros de riscos de engenharia e seguros de veículos. Todos em valor condizente com as condições,
potencial de risco e peculiaridades dos serviços a serem prestados.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Duração

O contrato tem objeto a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, incluindo montagem e desmontagem, manutenção de redes e
linhas aéreas de distribuição, desenergizadas e energizadas, bem como incluindo a reforma e desmonte e, em situações excepcionais, o
atendimento a situações de emergência para manutenção corretiva na rede de distribuição aérea. A ANEEL aprovou a operação por meio do
Despacho nº 747/2015).

Montante (Reais)

Objeto contrato

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Contrato de compra e venda de energia contratada com potência associada, realizado por meio de leilão (CCEAR), no qual a AES Tietê Energia S.A.
compromete-se a fornecer energia à Companhia no período entre 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2018.

Garantia financeira prestada pela Companhia em favor da AES Tietê Energia S.A., assinada em 20 de dezembro de 2016, constituída pela
vinculação de parte de suas receitas resultantes das tarifas de fornecimento em favor da AES Tietê Energia S.A., tendo esta o direito de recebimento
dos recursos até a liquidação de todas as obrigações.

O contrato pode ser resolvido pela ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses (i) decretação da falência, dissolução ou liquidação
judicial ou extrajudicial da parte, observada a emissão de aviso ou notificação à outra parte; (ii) na eventualidade da outra parte ter revogada
qualquer autorização legal, governamental ou regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no contrato; ou (iii) o
desligamento de uma parte da CCEE, nos termos das normas de regência. Ainda, o contrato poderá ser resolvido, a critério da parte adimplente, em
caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra parte. Por meio de acordo bilateral, conforme resolução normativa nº711/2016
da ANEEL, a rescisão contratual ocorreu em abril de 2017.

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

PÁGINA: 448 de 509

Influência significativa

0,000000

Relação com o emissor

NÃO

20/12/2015

AES Tietê Energia S.A.

Rescisão contratual em
abril de 2017.
Vencimento original: 31
de dezembro de 2018

Devedor

Posição contratual do emissor

Impossível auferir
devido à variação dos
montantes envolvidos
em cada período

Prestação de serviços de substituição de medidores de energia convencionais por medidores inteligentes (Smart Grid).
A prestação de serviços do presente contrato está direcionada para atendimento ao Projeto de Pesquisa e desenvolvimento (“P&D”) nº. 03901075/2014.

Natureza e razão para a operação

0,00

Rescisões imotivadas sujeitas a multas de 10% do preço total do contrato;
Resilição total ou parcial, com antecedência de 180 dias, sem multa.

Rescisão ou extinção

18.511.000,00

Seguro-Garantia para Riscos Trabalhistas: 2% do preço total estimado do contrato; Seguro-Garantia do Executante (Performance): 2% do preço
total estimado do contrato; Seguro de Responsabilidade Civil Geral; Seguro de Riscos de Engenharia; Seguro de Veículos (Frota)

Garantia e seguros

Especificar

Prestação de serviços de substituição de medidores de energia convencionais (modificação) por medidores inteligentes, através de alocação de
equipes especializadas, formadas por profissionais eletricistas devidamente capacitados, veículos, ferramental e equipamentos de proteção. O
contrato prevê pagamentos sob demanda, e até 31/12/2017 não houve demanda faturada.
O referido contrato foi dispensado de anuência da ANEEL, por se tratar de serviço relacionado a P&D, conforme previsto na Resolução Normativa
699/2016, Art. 19, parágrafo IV.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Duração

Influência significativa

Montante (Reais)

Relação com o emissor

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Contas de recebíveis da Companhia.

Não aplicável

Planos de previdência – Patrocínio de planos de benefícios suplementares de aposentadoria e pensão para seus empregados e ex-empregados da
Companhia e respectivos beneficiários.

Devedor

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

PÁGINA: 449 de 509

A Companhia patrocina planos de benefícios suplementares de aposentadoria e pensão para seus empregados e ex-empregados e respectivos
beneficiários. A FUNCESP é a entidade responsável pela administração dos planos de benefícios patrocinados pela Companhia.
O montante envolvido considera a despesa registrada no período findo em 31/12/2017.

Objeto contrato

0,000000

A Companhia é parte integrante do Conselho Deliberativo da FUNCESP.

SIM

Relação com o emissor

05/2028

30/09/1997

FUNCESP

0,00

Devedor

Posição contratual do emissor

3.707.100.000,00

Doação

Natureza e razão para a operação

389.313.000,00

Não há

Rescisão ou extinção

Especificar

Não há

Garantia e seguros

0,000000

As doações efetuadas ao Instituto AES Brasil têm o objetivo de subsidiar projetos que impulsionem a inovação social, viabilizando novas soluções
de energia e de geração de renda que promovam transformações positivas na vida das pessoas e das comunidades.
O montante envolvido considera as doações realizadas nos meses de abril, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017.
Com a conclusão da migração para o Novo Mercado, em novembro de 2017, a política de Investimento Social Privado (ISP), no que tange ao uso de
recursos em projetos de interesse público, deixou de ser responsabilidade do Instituto AES e passou a ser realizada pela Companhia, com os
projetos de ISP ainda mais conectados com a marca “Eletropaulo”.

NÃO

Objeto contrato

Indeterminado

Influência significativa

0,00

Relação com o emissor

0,00

26/04/2017

382.000,00

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Versão : 18

Instituto AES Brasil

Especificar

Devedor

Duração

Posição contratual do emissor

Montante (Reais)

Compra de energia CCEAR para fornecimento/distribuição aos consumidores da área de concessão da Companhia.

Saldo existente

Natureza e razão para a operação

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
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Contrato de Sublocação de parte de imóvel comercial celebrado entre a Companhia (Sublocadora) e as demais empresas (Sublocatárias). A ANEEL
aprovou a operação por meio do Despacho nº 2.804/2012.
O valor total estimado de sublocação considera uma estimativa anual do aluguel, que contempla também o rateio do condomínio e IPTU do imóvel
comercial.

Não há

Objeto contrato

Garantia e seguros

PÁGINA: 450 de 509

Influência significativa

Relação com o emissor

0,000000

30/07/2012

AES Tietê Energia S.A

NÃO
10 anos, com início a
partir da data de
aprovação da ANEEL e
da entrega da posse do
imóvel à sublocadora

Credor

Posição contratual do emissor

0,00

Aluguel (sublocação de parte de imóvel comercial).

Natureza e razão para a operação

101.000,00

O contrato pode ser rescindido nas seguintes hipóteses: (i) desapropriação do “IMÓVEL” sublocado; (ii) ocorrência de caso fortuito ou de força
maior, regularmente comprovado, impeditivo da continuidade da sublocação, ocasionado a qualquer das partes; (iii) caso não sejam obtidas as
aprovações da ANEEL e BNDES Participações S.A.; ou (iv) infração contratual de natureza grave, que impeça a continuidade desta sublocação.

Rescisão ou extinção

1.194.000,00

Não há

Garantia e seguros

Especificar

Contrato de Sublocação de parte de imóvel comercial celebrado entre a Companhia (Sublocadora) e as demais empresas (Sublocatárias). A ANEEL
aprovou a operação por meio do Despacho nº 2.804/2012.
O valor total estimado de sublocação considera uma estimativa anual do aluguel, que contempla também o rateio do condomínio e IPTU do imóvel
comercial.

0,000000

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

NÃO
10 anos, com início a
partir da data de
aprovação da ANEEL e
da entrega da posse do
imóvel à sublocadora.

Duração

Objeto contrato

0,00

Montante (Reais)

Influência significativa

0,00

Saldo existente

Relação com o emissor

5.000,00

Montante envolvido
(Reais)

27/08/2012

Data
transação

Versão : 18

AES Holdings Brasil Ltda.

Especificar

Parte relacionada

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
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27/08/2012

Influência significativa

AES Serviços TC Ltda.

Relação com o emissor

NÃO
10 anos, com início a
partir da data de
aprovação da ANEEL e
da entrega da posse do
imóvel à sublocadora.
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0,000000

Credor

Posição contratual do emissor

0,00

Aluguel (sublocação de parte de imóvel comercial).

Natureza e razão para a operação

12.000,00

O contrato pode ser rescindido nas seguintes hipóteses: (i) desapropriação do “IMÓVEL” sublocado; (ii) ocorrência de caso fortuito ou de força
maior, regularmente comprovado, impeditivo da continuidade da sublocação, ocasionado a qualquer das partes; (iii) caso não sejam obtidas as
aprovações da ANEEL e BNDES Participações S.A.; ou (iv) infração contratual de natureza grave, que impeça a continuidade desta sublocação.

Rescisão ou extinção

162.000,00

Não há

Garantia e seguros

Especificar

Contrato de Sublocação de parte de imóvel comercial celebrado entre a Companhia (Sublocadora) e as demais empresas (Sublocatárias). A ANEEL
aprovou a operação por meio do Despacho nº 2.804/2012.
O valor total estimado de sublocação considera uma estimativa anual do aluguel, que contempla também o rateio do condomínio e IPTU do imóvel
comercial.

0,000000

Objeto contrato

NÃO
10 anos, com início a
partir da data de
aprovação da ANEEL e
da entrega da posse do
imóvel à sublocadora

Influência significativa

0,00

Relação com o emissor

0,00

30/07/2012

Brasiliana Participações S.A.

5.000,00

Credor

Posição contratual do emissor

Especificar

Aluguel (sublocação de parte de imóvel comercial).

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação

Duração

O contrato pode ser rescindido nas seguintes hipóteses: (i) desapropriação do “IMÓVEL” sublocado; (ii) ocorrência de caso fortuito ou de força
maior, regularmente comprovado, impeditivo da continuidade da sublocação, ocasionado a qualquer das partes; (iii) caso não sejam obtidas as
aprovações da ANEEL e BNDES Participações S.A.; ou (iv) infração contratual de natureza grave, que impeça a continuidade desta sublocação.

Montante (Reais)

Rescisão ou extinção

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Parte relacionada

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
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Não há

O contrato pode ser rescindido nas seguintes hipóteses: (i) desapropriação do “IMÓVEL” sublocado; (ii) ocorrência de caso fortuito ou de força
maior, regularmente comprovado, impeditivo da continuidade da sublocação, ocasionado a qualquer das partes; (iii) caso não sejam obtidas as
aprovações da ANEEL e BNDES Participações S.A.; ou (iv) infração contratual de natureza grave, que impeça a continuidade desta sublocação.

Aluguel (sublocação de parte de imóvel comercial).

Credor

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

PÁGINA: 452 de 509

Contrato de Sublocação de parte de imóvel comercial celebrado entre a Companhia (Sublocadora) e as demais empresas (Sublocatárias). A ANEEL
aprovou a operação por meio do Despacho nº N° 1.446 /2014.
O valor total estimado de sublocação considera uma estimativa anual do aluguel, que contempla também o rateio do condomínio e IPTU do imóvel
comercial.

Objeto contrato

Especificar

Influência significativa

0,000000

Relação com o emissor

NÃO
10 anos, com início a
partir da data de
aprovação da ANEEL e
da entrega da posse do
imóvel à sublocadora.

20/12/2013

AES Brasil Ltda.

0,00

Credor

Posição contratual do emissor

1.000,00

Aluguel (sublocação de parte de imóvel comercial).

Natureza e razão para a operação

15.000,00

O contrato pode ser rescindido nas seguintes hipóteses: (i) desapropriação do “IMÓVEL” sublocado; (ii) ocorrência de caso fortuito ou de força
maior, regularmente comprovado, impeditivo da continuidade da sublocação, ocasionado a qualquer das partes; (iii) caso não sejam obtidas as
aprovações da ANEEL e BNDES Participações S.A.; ou (iv) infração contratual de natureza grave, que impeça a continuidade desta sublocação.

Rescisão ou extinção

Especificar

Não há

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Duração

Contrato de Sublocação de parte de imóvel comercial celebrado entre a Companhia (Sublocadora) e as demais empresas (Sublocatárias). A ANEEL
aprovou a operação por meio do Despacho nº 2.804/2012.
O valor total estimado de sublocação considera uma estimativa anual do aluguel, que contempla também o rateio do condomínio e IPTU do imóvel
comercial.

Montante (Reais)

Objeto contrato

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Parte relacionada

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
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Aluguel (sublocação de parte de imóvel comercial).

Credor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

O contrato pode ser rescindido nas seguintes hipóteses: (i) desapropriação do “IMÓVEL” sublocado; (ii) ocorrência de caso fortuito ou de força
maior, regularmente comprovado, impeditivo da continuidade da sublocação, ocasionado a qualquer das partes; (iii) caso não sejam obtidas as
aprovações da ANEEL e BNDES Participações S.A.; ou (iv) infração contratual de natureza grave, que impeça a continuidade desta sublocação.

Rescisão ou extinção
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0,000000

Não há

NÃO
10 anos, com início a
partir da data de
aprovação da ANEEL e
da entrega da posse do
imóvel à sublocadora.

Garantia e seguros

0,00

Contrato de Sublocação de parte de imóvel comercial celebrado entre a Companhia (Sublocadora) e as demais empresas (Sublocatárias). A ANEEL
aprovou a operação por meio do Despacho nº 1.447/2014.
O valor total estimado de sublocação considera uma estimativa anual do aluguel, que contempla também o rateio do condomínio e IPTU do imóvel
comercial.

0,00

Objeto contrato

5.000,00

Influência significativa

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

25/06/2014

Montante (Reais)

Southern Electric Brasil Participações Ltda

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 18

Parte relacionada

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter
estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado

(a)

identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses

A Companhia adota práticas de governança corporativa, incluindo os procedimentos do programa
de Compliance da Eletropaulo que se façam necessários (como exemplos: suporte às eventuais
dúvidas relacionadas a situações que possam estabelecer conflito, bem como averiguações e
investigações, caso tenhamos conhecimento ou informações de algo que suscite uma suspeita de
conflito de interesses), além daquelas recomendadas e/ou exigidas por legislação e regulamentação,
inclusive as previstas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Em complemento às boas práticas acima descritas, a Eletropaulo
conceitua e orienta seus colaboradores em relação ao assunto em seu Código de Conduta, além de
ter entre suas políticas publicadas a Política de Conflito de Interesses, aprovada em 22 de janeiro de
2018, que visa orientar os colaboradores sobre as diretrizes de aplicação prática nas atividades
cotidianas da Companhia. Ademais, referida política fornece instruções complementares em apoio
aos princípios estabelecidos no Código de Conduta da Companhia, define o que é e quando ocorre
o conflito, cita exemplos e orienta seus funcionários e executivos a como proceder no caso de haver
uma situação que seja ou possa parecer que haja conflitos entre os interesses da Companhia e os
interesses pessoais de seus colaboradores.
A aprovação das operações com partes relacionadas é também submetida à aprovação dos órgãos
decisórios da Companhia, conforme regras previstas no Estatuto Social da Companhia. Ademais, em
conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, qualquer acionista ou membro do Conselho de
Administração está proibido de votar em deliberação acerca de matéria em que tenha interesses
conflitantes com os da Companhia.
(b)
demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o
pagamento compensatório adequado
As operações da Companhia observam caráter estritamente comutativo, pois são realizadas dentro
dos parâmetros de contratação estabelecidos pela ANEEL, que visam à modicidade tarifária, a
estimular a expansão da oferta, a zelar pela compra eficiente e a definir mecanismos de proteção
ao consumidor de energia elétrica. As operações entre partes relacionadas da Companhia, quando
necessário conforme a regulamentação vigente, são submetidas à aprovação dessa autarquia. No
passado, essas operações foram realizadas dentro dos limites estabelecidos, e foram devidamente
aprovadas pela ANEEL.
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16.4 - Outras informações relevantes

A AES Holdings Brasil Ltda. foi a controladora da Companhia até 27 de novembro de 2017, momento
que ocorreu a migração da Companhia para o Novo Mercado. Contudo, a AES Holding Brasil
exerceu influência significativa sobre a Companhia nos três últimos exercícios sociais, e devido a
isso, as transações comerciais realizadas com empresas controladas direta ou indiretamente por
ela, permanecem sendo consideradas transações entre partes relacionadas.
Em 17 de abril de 2018, a Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A. (“Enel”) publicou um edital de
oferta pública voluntária concorrente à OPA Energisa, para aquisição de até a totalidade das ações
ordinárias de emissão da Companhia, posteriormente aditado (“OPA Enel”).
O leilão para aquisição do controle da Companhia foi realizado em 4 de junho de 2018, tendo sido
adquiridas, pela Enel, 122.799.289 ações ordinária de emissão da Companhia, representativas de
73,38% do capital total e votante da Companhia, incluindo as ações em tesouraria, pelo preço de
R$45,22 por ação.
Em 13 de julho de 2018, a Enel concluiu a aquisição das ações de acionistas minoritários que
solicitaram a venda de suas ações até o dia 04 de julho de 2018. Essa aquisição ocorreu em três
fases, nos dias 27 de junho, 06 de julho e 13 de julho de 2018, totalizando 33.359.292 ações,
correspondentes a 19,9% do capital total e volante da Eletropaulo.
Com a referida aquisição e o término do prazo de 30 (trinta) dias em que a Enel estava obrigada, na
forma do artigo 32-A da Instrução CVM nº 361/02 e do item 3.4.2 do Edital da Oferta Pública
Voluntária Concorrente para Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia (“OPA”),
divulgado pela Enel em 30 de maio de 2018, a adquirir as ações não vendidas no leilão da OPA,
realizado em 04 de junho de 2018, a Enel passa a deter 156.158.581 ações de emissão da
Companhia, correspondentes a 93,3% do seu capital total e votante.
Em 21 de maio de 2018, a Enel protocolou junto à ANEEL solicitação de anuência para a aquisição
de até́ 100% das ações ordinárias de emissão da Companhia e, em 11 de junho de 2018, tal
anuência foi formalizada pela ANEEL.
Nos termos do edital da OPA Enel, a Enel deverá promover, em até 30 dias contados da data em
que for obtida a última aprovação regulatória referente à aquisição das ações da Companhia, um
aumento de capital social da Companhia em montante de, pelo menos, R$1.500.000.000,00.
Em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 26 de junho de 2018, a
Companhia aprovou transação entre partes relacionadas, entre a Companhia e a Enel, com os
seguintes termos e condições:
Partes Relacionadas

Eletropaulo e Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A. (“Enel”)

Relação com a
Companhia

Acionista controladora direta da Companhia

Data da transação

26 de junho de 2018

Objeto

Adiantamento para futuro aumento de capital (“AFAC”) no montante total
de R$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de reais).

Principais termos e
condições

O AFAC refere-se à operação de aumento de capital social que resulte
em um aporte, na Companhia, de um montante de R$ 1.500.000.000,00,
que a Enel promoverá em até 30 (trinta) dias contados da data em que
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for obtida a última aprovação regulatória referente à aquisição das ações
da Companhia pela Enel no leilão de ações ocorrido em 04 de junho de
2018.
A operação de aumento de capital social não está sendo realizada
imediatamente em decorrência de procedimentos legais, societários e
regulatórios ainda em trâmite.
Em contrapartida à capitalização do AFAC, a Companhia deverá emitir
novas ações ordinárias, a serem subscritas e integralizadas pela Enel,
respeitando o direito de preferência dos acionistas minoritários, previstos
na legislação e no estatuto social da Companhia.
Entre a data de assinatura do termo para AFAC até a data de
capitalização do AFAC o valor adiantado não estará sujeito a juros
remuneratórios, correção monetária ou qualquer outro tipo de
remuneração.
Participação da
contraparte na
transação

A totalidade do AFAC será, obrigatoriamente, utilizada para
integralização de um futuro aumento de capital social da Companhia,
devendo ser desde logo contabilizado em seu patrimônio líquido como
um AFAC, na forma prevista no Manual de Controle Patrimonial do Setor
Elétrico (“MCPSE”), da ANEEL.
A Enel irá transferir o montante de R$ 900.000.000,00 referente ao
AFAC, realizando um crédito em favor da Companhia.

Justificativa
pormenorizada das
razões pelas quais a
administração do
emissor considera
que a transação
observou condições
comutativas ou prevê
pagamento
compensatório
adequado

A Enel celebra o AFAC, em caráter irrevogável e irretratável, e ratifica
que os recursos se fazem necessários para realização de investimentos,
redução de endividamento e outras destinações, conforme definido pela
administração da Companhia. As condições são comutativas e não há
previsão de pagamento compensatório ao AFAC

Para maiores informações sobre a alteração de controle da Companhia, vide item 15 deste
Formulário de Referência.
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11/07/2006

Tipo de capital

27/11/2017

Tipo de capital

27/11/2017

Tipo de capital

27/11/2017

Tipo de capital

26/07/2018

Tipo de capital

19/09/2018

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

3.248.680.000,00

Capital Autorizado

1.323.486.385,25

Capital Integralizado

1.323.486.385,25

Capital Subscrito

1.323.486.385,25

Capital Emitido

2.823.486.421,33

Capital Emitido

2.823.486.421,33

Capital Integralizado

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações sobre o capital social

-

Prazo de integralização
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0

167.343.887

167.343.887

167.343.887

200.515.051

200.515.051

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)
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0

167.343.887

167.343.887

167.343.887

200.515.051

200.515.051

Quantidade total de ações
(Unidades)

Versão : 18

Assembleia Geral

20/04/2017

Subscrição
particular
33.171.164

0

Sem emissão
de ações

0

0

Preferênciais
(Unidades)

33.171.164

0

113,33702052

0,00000000

45,22

0,00

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão

R$ por Unidade

R$ por Unidade

Fator cotação
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Conforme mencionado no item V(d) do Anexo 30 - XXXII o aumento de capital será implementado mediante a capitalização dos créditos detidos pela Enel contra a Eletropaulo, no valor de R$ 1.500.000.036,08,
constituídos por meio dos instrumentos de adiantamento para futuro aumento de capital celebrados entre a Enel e a Companhia: (i) em 26 de junho de 2018 e aditado em 26 de julho de 2018; e (ii) em 26 de julho
de 2018. Não obstante, será concedido a todos os acionistas titulares de ações da Companhia o prazo de 30 dias contados de 01 de agosto de 2018 (inclusive) para o exercício do direito de preferência, iniciando
-se em 01 de agosto de 2018 (inclusive) e terminando em 30 de agosto de 2018 (inclusive). A partir de 01 de agosto de 2018 (inclusive) as ações serão negociadas ex-direito à subscrição das ações a serem
emitidas no âmbito do aumento de capital.

1.500.000.036,08

Ordinárias
(Unidades)

Tipo de
aumento

Forma de integralização

26/07/2018

65.857.068,77

Valor total emissão
(Reais)

O preço de emissão foi fixado com base no artigo 170, § 1º, III, da Lei nº 6.404/1976,levando-se em conta: (i) o preço final da OPA; e (ii) o preço médio (média das cotações médias diárias ponderadas pelo
volume de negociação) das ações de emissão da
Companhia nos 60 (sessenta) dias anteriores à presente data, aplicando-se sobre tal média um ágio de aproximadamente 7,80%, compatível com práticas de mercado.

Conselho de
Administração

20/04/2017

Data emissão

Versão : 18

Critério para determinação do
preço de emissão

26/07/2018

Forma de integralização

Critério para determinação do
preço de emissão

Orgão que
deliberou o
aumento

Data de
deliberação

17.2 - Aumentos do capital social
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17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não realizou desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações nos
últimos três exercícios sociais.
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17.4 - Informações sobre reduções do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não sofreu reduções do capital social nos últimos três exercícios sociais.
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17.5 - Outras informações relevantes

&RQYHUV}HVGHDo}HVGD&RPSDQKLDQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLV
(PGHVHWHPEURGHIRLDSURYDGDHPDVVHPEOHLDJHUDOH[WUDRUGLQiULDGD&RPSDQKLDHHP
DVVHPEOHLD HVSHFLDO GH DFLRQLVWDV WLWXODUHV GH Do}HV SUHIHUHQFLDLV GD &RPSDQKLD D PLJUDomR GD
&RPSDQKLD SDUD R VHJPHQWR HVSHFLDO GD % GHQRPLQDGR 1RYR 0HUFDGR FRP D FRQVHTXHQWH
FRQYHUVmRGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVSUHIHUHQFLDLVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHPDo}HVRUGLQiULDV
QDSURSRUomRGHXPDDomRSUHIHUHQFLDOSDUDFDGDXPDDomRRUGLQiULDSDVVDQGRRFDSLWDOVRFLDO
QR YDORU GH 5 D VHU GLYLGLGR HP  Do}HV RUGLQiULDV WRGDV
QRPLQDWLYDV HVFULWXUDLV H VHP YDORU QRPLQDO FRP R FDQFHODPHQWR GDV Do}HV SUHIHUHQFLDLV TXH
HVWDYDPHPFLUFXODomR
$ UHIHULGD FRQYHUVmR GDV Do}HV IRL UDWLILFDGD HP 5HXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD
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18.1 - Direitos das ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Em cada exercício social, os acionistas farão jus a um dividendo obrigatório de 25% do lucro líquido
da Companhia, na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Nos termos do § 7, do artigo 31, do estatuto social da
Companhia (“Estatuto Social”), os dividendos não reclamados no prazo de 3 (três) anos, a contar da
data de início do pagamento, reverterão a favor da Companhia.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

Em caso de recesso, o valor do reembolso será igual ao valor do patrimônio líquido das ações
apurado de acordo com o último balanço aprovado pela Assembleia Geral. No caso de liquidação
da Companhia, os acionistas receberão os pagamentos relativos a reembolso do capital na
proporção de suas participações no capital social, após o pagamento de todas as obrigações da
Companhia. Os acionistas que dissentirem de certas deliberações tomadas em assembleia geral
poderão retirar-se da Companhia, nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações. Para fins
de reembolso, o valor do reembolso será igual ao valor do patrimônio líquido das ações da
Companhia, apurado em avaliação procedida por empresa especializada indicada e escolhida em
conformidade com o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações. Caberá ao Conselho
de Administração fixar a lista tríplice de instituições qualificadas a ser apresentada à Assembleia
Geral da Companhia para fins da avaliação do valor do patrimônio

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Conforme artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, a única hipótese de restrição à circulação
imposta pelo Estatuto Social da Companhia recai sobre as ações representativas do capital social
da Companhia que são detidas pelos integrantes do grupo controlador da Companhia, ou por seus
sucessores. Estas ações não poderão ser transferidas, cedidas ou de qualquer forma alienadas,
gratuita ou onerosamente, no todo ou em parte sem a prévia e expressa concordância da Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Pela Lei das Sociedades por Ações, nem o estatuto social da Companhia, nem as deliberações
adotadas pelos acionistas em Assembleia Geral da Companhia podem privar seus acionistas dos
seguintes direitos: (i) direito a participar da distribuição dos lucros; (ii) direito a participar, na
proporção da sua participação no capital social, da distribuição de quaisquer ativos remanescentes
na hipótese de liquidação da Companhia; (iii) direito de preferência na subscrição de ações,
debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto em determinadas circunstâncias
previstas na Lei das Sociedades por Ações; (iv) direito de fiscalizar, na forma prevista ne Lei das
Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais; (v) o direito de votar nas assembleias gerais;
e (vi) direito a retirar-se da Companhia, nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Outras características
relevantes

Não aplicável.
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública

Alienação do controle
Nos termos do artigo 32 do Estatuto Social da Companhia, a alienação direta ou indireta do controle
da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações
sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente do Controle se obrigue a
realizar oferta pública de aquisição de ações tendo por objeto as ações de titularidade dos
demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação e na
regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar
tratamento igualitário àquele dado ao alienante.
As ações representativas do capital social da Companhia e detidas pelos integrantes do
grupo controlador ou por seus sucessores, em caso de alienação destas e/ou de direitos de
subscrição ou bonificações distribuídas em decorrência de capitalização de lucros ou reservas
não poderão ser transferidas, cedidas ou de qualquer forma alienadas, gratuita ou onerosamente,
no todo ou em parte sem a prévia e expressa concordância do Poder Concedente.
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto
$/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVRXWRUJDj$VVHPEOHLD*HUDORGLUHLWRGHVXVSHQGHURH[HUFtFLRGH
GLUHLWRVSHORDFLRQLVWDTXHGHL[DUGHFXPSULUREULJDomRLPSRVWDSRUOHLRXSHOR(VWDWXWR6RFLDOGD
&RPSDQKLDFHVVDQGRWDOVXVSHQVmRLPHGLDWDPHQWHDSyVRFXPSULPHQWRGHWDOREULJDomR
'H DFRUGR FRP R DUWLJR  GR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD DV Do}HV TXH IL]HUHP SDUWH GR
FRQWUROH DFLRQiULR GD &RPSDQKLD QmR SRGHUmR VHU WUDQVIHULGDV FHGLGDV RX GH TXDOTXHU RXWUD
IRUPD DOLHQDGDV GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH JUDWXLWD RX RQHURVDPHQWH VHP D SUpYLD H H[SUHVVD
FRQFRUGkQFLD GD $1((/ 2 (VWDWXWR 6RFLDO GD&RPSDQKLD QmR SUHYr TXDOTXHU RXWUD KLSyWHVH GH
UHVWULomRGHH[HUFtFLRGHGLUHLWRVSHORVDFLRQLVWDV
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31/12/2017

Valor Mobiliário

Ações

Ações

Ações

Ações

Ações

Ações

Ações

Ações

31/12/2016

Valor Mobiliário

Ações

Ações

Ações

Ações

Ações

Ações

Ações

Ações

Exercício social

Trimestre

31/03/2017

30/06/2017

30/09/2017

31/12/2017

31/03/2017

30/06/2017

30/09/2017

31/12/2017

Exercício social

Trimestre

31/03/2016

30/06/2016

30/09/2016

31/12/2016

31/03/2016

30/06/2016

30/09/2016

31/12/2016

Preferencial

Preferencial

Preferencial

Preferencial

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Espécie

Preferencial

Preferencial

Preferencial

Preferencial

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Espécie

Classe

Classe

Balcão
Organizado

Balcão
Organizado

Balcão
Organizado

Balcão
Organizado

Balcão
Organizado

Balcão
Organizado

Balcão
Organizado

Balcão
Organizado

Mercado

Balcão
Organizado

Balcão
Organizado

Balcão
Organizado

Balcão
Organizado

Balcão
Organizado

Balcão
Organizado

Balcão
Organizado

Balcão
Organizado

Mercado

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

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

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

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

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

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

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

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

Entidade administrativa

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

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

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

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

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

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

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

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

Entidade administrativa

604.759.235

911.340.004

493.420.699

359.621.788

26.962

13.316

42.353

8.187

Volume financeiro
negociado (Reais)

1.014.896.733

1.731.614.208

1.203.145.106

1.135.321.538

619.683.773

637.675

379.847

574.914

Volume financeiro
negociado (Reais)

11,29

14,30

9,45

9,06

25,00

20,00

34,76

16,90

Valor maior cotação
(Reais)

15,98

16,24

15,67

13,93

16,35

17,58

18,00

32,00

Valor maior cotação
(Reais)

18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados
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7,99 R$ por Unidade

8,45 R$ por Unidade

6,63 R$ por Unidade

6,59 R$ por Unidade

16,30 R$ por Unidade

18,30 R$ por Unidade

22,50 R$ por Unidade

10,00 R$ por Unidade

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

12,76 R$ por Unidade

12,47 R$ por Unidade

11,64 R$ por Unidade

10,68 R$ por Unidade

14,50 R$ por Unidade

12,60 R$ por Unidade

13,00 R$ por Unidade

18,00 R$ por Unidade

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação
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9,48

11,65

7,85

7,84

21,82

19,15

26,18

12,99

Valor média
cotação (Reais)

14,96

14,65

13,61

12,31

15,72

15,27

14,79

25,75

Valor média
cotação (Reais)

Versão : 18

31/12/2015

Valor Mobiliário

Ações

Ações

Ações

Ações

Ações

Ações

Ações

Ações

Exercício social

Trimestre

31/03/2015

30/06/2015

30/09/2015

31/12/2015

31/03/2015

30/06/2015

30/09/2015

31/12/2015

Preferencial

Preferencial

Preferencial

Preferencial

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Espécie

Classe

Balcão
Organizado

Balcão
Organizado

Balcão
Organizado

Balcão
Organizado

Balcão
Organizado

Balcão
Organizado

Balcão
Organizado

Balcão
Organizado

Mercado

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

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

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

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

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

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

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

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

Entidade administrativa

402.858.451

841.424.037

924.008.860

478.960.639

25.000

16.314

71.006

3.470

Volume financeiro
negociado (Reais)

10,97

18,87

17,79

9,76

10,00

18,01

14,50

13,50

Valor maior cotação
(Reais)

18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados
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7,52 R$ por Unidade

10,77 R$ por Unidade

9,90 R$ por Unidade

6,74 R$ por Unidade

10,00 R$ por Unidade

12,49 R$ por Unidade

11,50 R$ por Unidade

10,60 R$ por Unidade

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação
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8,93

14,07

13,84

8,50

10,00

14,69

14,18

12,05

Valor média
cotação (Reais)
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

15ª Emissão de Debêntures

Data de emissão

09/10/2012

Data de vencimento

09/10/2018

Quantidade
(Unidades)

75.000

Pessoas Físicas
(Unidades)

126

Pessoas Jurídicas
(Unidades)

10

Investidores Institucionais
(Unidades)

52

Valor nominal global
(Reais)

750.000.000,00

Saldo devedor em aberto

34.400.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de
valores mobiliários entre investidores qualificados nos termos da Instrução da CVM nº
476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”).

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Cada Debênture em Circulação conferirá ao seu titular o direito a um voto nas
Assembleias Gerais de Debenturistas, cujas deliberações serão tomadas pelo
Debenturista, sendo admitida a constituição de mandatários. As deliberações tomadas
pelos Debenturistas, no âmbito de sua competência legal, observados os quóruns
estabelecidos na Escritura de Emissão, serão existentes, válidas e eficazes perante a
Companhia e obrigarão a todos os titulares das Debêntures em Circulação,
independentemente de terem comparecido à Assembleia Geral de Debenturistas ou do
voto proferido na respectiva Assembleia Geral de Debenturistas.

Outras características
relevantes

Vide item 18.12.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

18ª Emissão de Debêntures

Data de emissão

14/07/2015

Data de vencimento

14/07/2022

Quantidade
(Unidades)

400

Pessoas Físicas
(Unidades)

0

Pessoas Jurídicas
(Unidades)

1

Investidores Institucionais
(Unidades)

0

Valor nominal global
(Reais)

400.000.000,00
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Saldo devedor em aberto

387.100.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de
valores mobiliários entre investidores qualificados nos termos da Instrução da CVM 476.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo Total, os Debenturistas farão jus ao
pagamento do Valor Nominal Unitário (ou do Saldo do Valor Nominal Unitário, conforme
aplicável), acrescido dos Juros Remuneratórios, calculados pro rata temporis desde a
Data de Integralização das Debêntures da Primeira Série ou a Data de Integralização
das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, ou desde a Data de Pagamento
dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, conforme aplicável, até a Data do
Resgate Antecipado Facultativo, bem como (i) dos eventuais Encargos Moratórios
devidos e não pagos e (ii) de prêmio de resgate incidente sobre o Valor Nominal Unitário
das Debêntures acrescido dos Juros Remuneratórios, calculados pro rata die, conforme
indicado: Do 36º mês (inclusive) até o 48º mês (inclusive) contado da Data de Emissão
prêmio de 1,90% flat; do 49º mês (inclusive) até o 60º mês (inclusive) contado da Data
de Emissão prêmio de 1,65% flat; do 61º mês (inclusive) até o 72º mês (inclusive)
contato da Data de Emissão prêmio de 1,40% flat; e a partir do 73º mês contato da Data
de Emissão até a Data do Vencimento prêmio de 1,15% flat.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Cada Debênture em Circulação conferirá ao seu titular o direito a um voto nas
Assembleias Gerais de Debenturistas, cujas deliberações serão tomadas pelo
Debenturista, sendo admitida a constituição de mandatários. As deliberações tomadas
pelos Debenturistas, no âmbito de sua competência legal, observados os quóruns
estabelecidos na Escritura de Emissão, serão existentes, válidas e eficazes perante a
Companhia e obrigarão a todos os titulares das Debêntures em Circulação,
independentemente de terem comparecido à Assembleia Geral de Debenturistas ou do
voto proferido na respectiva Assembleia Geral de Debenturistas.

Outras características
relevantes

Vide item 18.12.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

19ª Emissão de Debêntures

Data de emissão

07/12/2015

Data de vencimento

07/12/2021

Quantidade
(Unidades)

320

Pessoas Físicas
(Unidades)

0

Pessoas Jurídicas
(Unidades)

1

Investidores Institucionais
(Unidades)

0

Valor nominal global
(Reais)

320.000.000,00

Saldo devedor em aberto

252.700.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de
valores mobiliários entre investidores qualificados nos termos da Instrução da CVM 476.

Conversibilidade

Não
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo os Debenturistas farão jus ao
pagamento do Valor Nominal Unitário (ou do Saldo do Valor Nominal Unitário, conforme
aplicável), acrescido dos Juros Remuneratórios, calculados pro rata temporis desde a
Data de Integralização ou desde a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios
imediatamente anterior, conforme aplicável, até a Data do Resgate Antecipado
Facultativo, bem como (i) dos eventuais Encargos Moratórios devidos e não pagos e (ii)
de prêmio de resgate incidente sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures,
conforme indicado: até 07 de dezembro de 2016 prêmio de 1,50% flat; entre 08 de
dezembro de 2016 e 07 de dezembro de 2017 prêmio de 1,25% flat; entre 08 de
dezembro de 2017 e 07 de dezembro de 2018 prêmio de 1,00% flat; entre 08 de
dezembro de 2018 e 07 de dezembro de 2019 prêmio de 0,75% flat; entre 08 de
dezembro de 2019 e 07 de dezembro de 2020 prêmio de 0,50% flat; e entre 08 de
dezembro de 2020 até o vencimento das Debêntures prêmio de 0,40% flat.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Nas deliberações da Assembleia Geral de Debenturistas, a cada Debênture em
Circulação caberá um voto, admitida a constituição de mandatário, Debenturista ou não.
As deliberações relativas a alterações dos Juros Remuneratórios (inclusive alterações
nas Datas de Pagamento dos Juros Remuneratórios), prazo de vencimento das
Debêntures e valores, resgate antecipado, repactuação, alteração dos quóruns de
deliberação previstos nesta Escritura, autorizações ou permissões (waivers) ou renúncia
ou perdão temporário com relação às obrigações da Companhia decorrentes desta
Escritura e/ou alterações dos itens que dispõem sobre hipóteses de vencimento
antecipado, deverão contar com aprovação de Debenturistas representando, no mínimo,
90% das Debêntures em Circulação. Ressalvados os casos previstos na escritura de
emissão, bem como os quóruns expressamente previstos em outros itens e Cláusulas
desta Escritura, as matérias sujeitas à Assembleia Geral de Debenturistas serão
aprovadas por Debenturistas que representem, pelo menos, 75% das Debêntures em
Circulação.

Outras características
relevantes

Vide item 18.12.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

20ª Emissão de Debêntures

Data de emissão

12/04/2017

Data de vencimento

12/04/2021

Quantidade
(Unidades)

700.000.000

Pessoas Físicas
(Unidades)

2

Pessoas Jurídicas
(Unidades)

7

Investidores Institucionais
(Unidades)

174

Valor nominal global
(Reais)

700.000.000,00

Saldo devedor em aberto

700.400.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de
valores mobiliários entre investidores qualificados nos termos da Instrução da CVM nº
476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”).

Conversibilidade

Não
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Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A Companhia poderá realizar, a seu exclusivo critério, após 12 (doze) meses contados
da Data de Emissão, ou seja, a partir de 12 de abril de 2018, o resgate antecipado
facultativo total das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo Total”). Por ocasião do
Resgate Antecipado Facultativo Total, o valor devido pela Companhia será equivalente
ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures a serem resgatadas, acrescido (i) da
Remuneração e demais encargos devidos e não pagos até a data do Resgate
Antecipado Facultativo Total, calculado pro rata temporis desde a Data de
Integralização, ou a data do pagamento da Remuneração anterior, conforme o caso, até
a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo Total (“Valor Resgatado”), e (ii) de
prêmio incidente sobre o Valor Resgatado, multiplicado pelo prazo remanescente das
Debêntures (“Valor de Resgate Antecipado Facultativo”), calculado de acordo com a
seguinte fórmula:
Prêmio = p * dup/dut * Valor Resgatado
onde:
p: 0,15%;
dup: Número de Dias Úteis contados da data do Resgate Antecipado Facultativo Total
até a Data de Vencimento; e
dut: Número de Dias Úteis contados a partir de 12 de abril de 2018 até a Data de
Vencimento.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Nas deliberações da Assembleia Geral de Debenturistas, a cada Debênture em
Circulação caberá um voto, admitida a constituição de mandatário, Debenturista ou não.
Sem prejuízo dos quóruns específicos estabelecidos nesta Escritura de Emissão e na
legislação aplicável, as deliberações das Assembleias Gerais de Debenturistas
dependerão da aprovação de Debenturistas titulares de, no mínimo, 2/3 (dois terços)
das Debêntures em Circulação. As hipóteses de alteração (i) da Remuneração, (ii) das
Datas de Pagamento da Remuneração, (iii) da Data de Vencimento, (iv) dos valores,
montantes e datas de amortização do principal das Debêntures; (v) de cláusulas
relacionadas ao Resgate Antecipado Facultativo Total; (vi) dos quóruns previstos nesta
Escritura de Emissão; e/ou (vii) dos Eventos de Inadimplemento; dependerão da
aprovação de Debenturistas que representem, no mínimo, 75% das Debêntures em
Circulação.

Outras características
relevantes

Vide item 18.12.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

21ª Emissão Pública de Debêntures

Data de emissão

20/07/2017

Data de vencimento

20/07/2022

Quantidade
(Unidades)

271.000.000

Pessoas Físicas
(Unidades)

0

Pessoas Jurídicas
(Unidades)

1

Investidores Institucionais
(Unidades)

0

Valor nominal global
(Reais)

271.000.000,00

Saldo devedor em aberto

277.200.000,00

Restrição a circulação

Sim
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Descrição da restrição

As debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de
valores mobiliários entre investidores qualificados nos termos da Instrução da CVM nº
476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”).

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A Companhia poderá realizar, a seu exclusivo critério, e independentemente de vontade
do Debenturista, a partir da Data de Emissão, o resgate antecipado facultativo das
Debêntures, total ou parcialmente, com o seu consequente cancelamento (“Resgate
Antecipado Facultativo”). Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo, o valor devido
pela Companhia será equivalente ao Valor Nominal Unitário das Debêntures a serem
resgatadas (ou o saldo do Valor Nominal Unitário), acrescido (i) da Remuneração
calculada pro rata temporis desde a Data de Integralização, ou a data do pagamento da
Remuneração anterior, conforme o caso, até a data do efetivo Resgate Antecipado
Facultativo, e demais encargos devidos e não pagos até a data do Resgate Antecipado
Facultativo (“Valor Resgatado”), e (ii) de prêmio flat incidente sobre o Valor Resgatado
(“Valor de Resgate Antecipado Facultativo”), de acordo com a seguinte tabela:
Data do Resgate Antecipado Facultativo Valor do Prêmio Flat
Entre a Data de Emissão (inclusive) e até 20 de julho de 2018 (exclusive) 1,50%
Entre 20 de julho de 2018 (inclusive) e 20 de julho de 2019 (exclusive) 1,25%
Entre 20 de julho de 2019 (inclusive) e 20 de julho de 2020 (exclusive) 1,00%
Entre 20 de julho de 2020 (inclusive) e 20 de julho de 2021 (exclusive) 0,75%
Entre 20 de julho de 2021 (inclusive) e 20 de julho de 2022 (exclusive) 0,50%

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Nas deliberações da Assembleia Geral de Debenturistas, a cada Debênture em
Circulação caberá um voto, admitida a constituição de mandatário, Debenturista ou não.
Observado o disposto neste item, as alterações nas características e condições das
Debêntures e da Emissão deverão ser aprovadas por Debenturistas que representem,
no mínimo, a maioria das Debêntures em Circulação, observado que as alterações na
Remuneração e/ou Prazos de Vencimento, Repactuação ou Amortização das
Debêntures deverão contar com aprovação de Debenturistas representando 75% das
Debêntures em Circulação, e as alterações nas cláusulas de vencimento antecipado
deverão ser aprovadas por Debenturistas que representem, no mínimo, 75% das
Debêntures em Circulação. Alterações a qualquer quorum de deliberação previsto na
Escritura, sobre uma determinada matéria, dependerão da aprovação de debenturistas
que representem o quorum de deliberação previsto na Escritura para referida matéria.

Outras características
relevantes

Vide item 18.12.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

22ª Emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, série única,
com garantia real

Data de emissão

08/01/2018

Data de vencimento

08/01/2019

Quantidade
(Unidades)

300

Pessoas Físicas
(Unidades)

0

Pessoas Jurídicas
(Unidades)

0

Investidores Institucionais
(Unidades)

0

Valor nominal global
(Reais)

300.000.000,00
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Saldo devedor em aberto

0,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de
valores mobiliários entre investidores qualificados nos termos da Instrução da CVM nº
476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”).

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Nas deliberações da Assembleia Geral de Debenturistas, a cada Debênture em
Circulação caberá um voto, admitida a constituição de mandatário, Debenturista ou não.
Sem prejuízo dos quóruns específicos estabelecidos nesta Escritura e na legislação
aplicável, as deliberações das Assembleias Gerais de Debenturistas dependerão da
aprovação de Debenturistas titulares de, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures
em Circulação. As hipóteses de alteração: da Remuneração; das Datas de Pagamento
da Remuneração; da Data de Vencimento; dos valores, montantes e datas de
amortização do principal das Debêntures; de cláusulas relacionadas ao Resgate
Antecipado Facultativo Total; dos quóruns previstos nesta Escritura; e/ou dos Eventos
de Inadimplemento; dependerão da aprovação de Debenturistas que representem, no
mínimo, 75% das Debêntures em Circulação.

Outras características
relevantes

O campo de número de titulares, em 31 de dezembro de 2017, não é aplicável, tendo
em vista que a debênture foi emitida em janeiro de 2018. Vide item 18.12.

Valor mobiliário

Nota Comercial

Identificação do valor
mobiliário

3ª Emissão de Notas Promissórias

Data de emissão

23/02/2017

Data de vencimento

23/02/2021

Quantidade
(Unidades)

22

Pessoas Físicas
(Unidades)

0

Pessoas Jurídicas
(Unidades)

1

Investidores Institucionais
(Unidades)

0

Valor nominal global
(Reais)

100.000.000,00

Saldo devedor em aberto

104.500.000,00

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A Companhia poderá a seu exclusivo critério e independentemente da vontade dos
titulares das Notas Promissórias, a partir de 365 dias contados da Data de Emissão, ou
seja, a partir de 23 de fevereiro de 2018, realizar o resgate antecipado da totalidade das
Notas Promissórias observado o disposto: por ocasião do Resgate Antecipado
Facultativo Total, o titular desta Nota Promissória fará jus ao recebimento do Valor
Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data
de Emissão até a Data do Resgate Antecipado Facultativo Total,bem como (a) dos
eventuais Encargos Moratórios e outros encargos previstos nesta Nota Promissória
devidos e não pagos e (b) de prêmio de resgate equivalente a 1,5% flat do Valor
Nominal Unitário. Será vedado o resgate antecipado parcial das Notas Promissórias.
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Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Nas deliberações da Assembleia de Titulares das Notas Promissórias, a cada Nota
Promissória caberá um voto. Ressalvados os casos previstos no parágrafo seguinte,
bem como os quóruns expressamente previstos em outros itens e Cláusulas desta Nota
Promissória ou do Contrato de Cessão Fiduciária, as matérias sujeitas à Assembleia de
Titulares das Notas Promissórias serão aprovadas por titulares de Notas Promissórias
que representem, pelo menos, 67% das Notas Promissórias em Circulação.
As deliberações relativas a alterações da redução dos Juros Remuneratórios, prazo de
vencimento das Nota Promissórias, Resgate Antecipado, repactuação, alteração dos
quóruns de deliberação previstos nesta Nota Promissória deverão contar com
aprovação de titulares de Notas Promissórias representando, no mínimo, 90% das
Notas Promissórias em Circulação

Outras características
relevantes

Vide item 18.12.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

9ª Emissão Pública de Debêntures

Data de emissão

20/12/2005

Data de vencimento

20/08/2018

Quantidade
(Unidades)

25.000

Pessoas Físicas
(Unidades)

1

Pessoas Jurídicas
(Unidades)

0

Investidores Institucionais
(Unidades)

4

Valor nominal global
(Reais)

250.000.000,00

Saldo devedor em aberto

14.800.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de
valores mobiliários entre investidores qualificados nos termos da Instrução da CVM nº
476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”).

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A partir de 20/08/13, e com aviso prévio de 15 dias da data do evento, a Companhia
poderá promover o resgate antecipado, total ou parcial, das debêntures em circulação,
mediante pagamento do valor nominal unitário não amortizado, acrescido da
remuneração, calculada pro rata temporis desde a data de emissão ou da última data de
pagamento da remuneração, conforme o caso, até a data do resgate antecipado
facultativo das debêntures, acrescido de prêmio incidente sobre o saldo devedor das
debêntures em circulação equivalente a: 1,75% de Ago/13 a Ago/14, de 1,40% de
Set/14 a Ago/15, de 1,05% de Set/15 a Ago/16, de 0,70% de Set/16 a Ago/17 e de
0,40% de Set/17 a Ago/18.
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Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Nas deliberações da Assembleia Geral de Debenturistas, a cada Debênture em
Circulação caberá um voto, admitida a constituição de mandatário, Debenturista ou não.
Observado o disposto neste item, as alterações nas características e condições das
Debêntures e da Emissão deverão ser aprovadas por Debenturistas que representem,
no mínimo, a maioria das Debêntures em Circulação, observado que as alterações na
Remuneração e/ou garantias e/ou Prazos de Vencimento, Repactuação ou Amortização
das Debêntures deverão contar com aprovação de Debenturistas representando 100%
das Debêntures em Circulação, e as alterações nas cláusulas de vencimento
antecipado deverão ser aprovadas por Debenturistas que representem, no mínimo, 80%
das Debêntures em Circulação. Alterações a qualquer quorum de deliberação previsto
na Escritura, sobre uma determinada matéria, dependerão da aprovação de
debenturistas que representem o quorum de deliberação previsto na Escritura para
referida matéria.

Outras características
relevantes

Vide item 18.12.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

11ª Emissão Pública de Debêntures

Data de emissão

01/11/2007

Data de vencimento

01/11/2018

Quantidade
(Unidades)

20.000

Pessoas Físicas
(Unidades)

0

Pessoas Jurídicas
(Unidades)

2

Investidores Institucionais
(Unidades)

2

Valor nominal global
(Reais)

200.000.000,00

Saldo devedor em aberto

99.500.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de
valores mobiliários entre investidores qualificados nos termos da Instrução da CVM nº
476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”).

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Nas deliberações da Assembleia Geral de Debenturistas, a cada Debênture em
Circulação caberá um voto, admitida a constituição de mandatário, Debenturista ou não.
Observado o disposto neste item, as alterações nas características e condições das
Debêntures e da Emissão deverão ser aprovadas por Debenturistas que representem,
no mínimo, a maioria das Debêntures em Circulação, observado que as alterações na
Remuneração e/ou Prazos de Vencimento, Repactuação ou Amortização das
Debêntures deverão contar com aprovação de Debenturistas representando 90% das
Debêntures em Circulação, e as alterações nas cláusulas de vencimento antecipado
deverão ser aprovadas por Debenturistas que representem, no mínimo, 75% das
Debêntures em Circulação. Alterações a qualquer quorum de deliberação previsto na
Escritura, sobre uma determinada matéria, dependerão da aprovação de debenturistas
que representem o quorum de deliberação previsto na Escritura para referida matéria.

Outras características
relevantes

Vide item 18.12.
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Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

13ª Emissão de Debêntures

Data de emissão

14/05/2010

Data de vencimento

14/05/2020

Quantidade
(Unidades)

400

Pessoas Físicas
(Unidades)

0

Pessoas Jurídicas
(Unidades)

1

Investidores Institucionais
(Unidades)

0

Valor nominal global
(Reais)

400.000.000,00

Saldo devedor em aberto

196.900.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de
valores mobiliários entre investidores qualificados nos termos da Instrução da CVM nº
476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”).

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar a qualquer tempo o resgate
antecipado da totalidade das debêntures em circulação, por meio de comunicação
escrita ao agente fiduciário e de publicação de aviso aos debenturistas a ser realizada
no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico, com
antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis da data do evento, mediante pagamento do
valor nominal unitário não amortizado, acrescido da remuneração, calculada pro rata
temporis desde a data de emissão ou da última data de pagamento da remuneração,
conforme o caso, até a data do resgate antecipado facultativo das debêntures,
acrescido de prêmio incidente sobre o saldo devedor das debêntures em circulação
equivalente a: 1,80% de 14/05/10 a 14/05/12, 1,70% de 15/05/12 a 14/05/13, 1,60% de
15/05/13 a 14/05/14 e 1,50% de 15/05/14 a 14/05/15. Caso o resgate antecipado ocorra
a partir do dia 15 de maio de 2015, inclusive, não haverá prêmio para tal resgate.
Notese que as debêntures resgatadas antecipadamente serão obrigatoriamente
canceladas pela Companhia.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Nas deliberações da Assembleia Geral de Debenturistas, a cada Debênture em
Circulação caberá um voto, admitida a constituição de mandatário, Debenturista ou não.
Observado o disposto neste item, as alterações nas características e condições das
Debêntures e da Emissão deverão ser aprovadas por Debenturistas que representem,
no mínimo, a maioria das Debêntures em Circulação, observado que as alterações na
Remuneração e/ou Prazos de Vencimento, Repactuação, Resgate Antecipado
Facultativo ou Amortização das Debêntures deverão contar com aprovação de
Debenturistas representando 90% das Debêntures em Circulação, e as alterações nas
cláusulas de vencimento antecipado deverão ser aprovadas por Debenturistas que
representem, no mínimo, 75% das Debêntures em Circulação. Alterações a qualquer
quorum de deliberação previsto na Escritura, sobre uma determinada matéria,
dependerão da aprovação de debenturistas que representem o quorum de deliberação
previsto na Escritura para referida matéria.

Outras características
relevantes

Vide item 18.12.
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Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

14ª Emissão de Debêntures

Data de emissão

28/11/2011

Data de vencimento

28/11/2021

Quantidade
(Unidades)

600

Pessoas Físicas
(Unidades)

0

Pessoas Jurídicas
(Unidades)

1

Investidores Institucionais
(Unidades)

0

Valor nominal global
(Reais)

600.000.000,00

Saldo devedor em aberto

588.400.000,00

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar a partir de 28 de dezembro de
2013 ("Data de Início do Resgate Antecipado"), resgate antecipado parcial ou total das
debêntures em circulação, por meio de comunicação escrita ao Agente Fiduciário e de
publicação de aviso aos Debenturistas com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis
da data do evento, mediante pagamento do valor nominal unitário não amortizado,
acrescido da remuneração devida e ainda não paga, até a data do resgate antecipado
das debêntures, acrescido de prêmio de 1,25%.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Cada Debênture em Circulação conferirá ao seu titular o direito a um voto nas
Assembleias Gerais de Debenturistas, cujas deliberações serão tomadas pelo
Debenturista, sendo admitida a constituição de mandatários. As deliberações tomadas
pelos Debenturistas, no âmbito de sua competência legal, observados os quóruns
estabelecidos na Escritura de Emissão, serão existentes, válidas e eficazes perante a
Companhia e obrigarão a todos os titulares das Debêntures em Circulação,
independentemente de terem comparecido à Assembleia Geral de Debenturistas ou do
voto proferido na respectiva Assembleia Geral de Debenturistas.

Outras características
relevantes

Vide item 18.12.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

23ª Emissão de Debêntures

Data de emissão

13/09/2018

Data de vencimento

13/09/2025

Quantidade
(Unidades)

3.000.000

Pessoas Físicas
(Unidades)

0

Pessoas Jurídicas
(Unidades)

5

PÁGINA: 476 de 509

Formulário de Referência - 2018 - ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.

Versão : 18

18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Investidores Institucionais
(Unidades)

352

Valor nominal global
(Reais)

3.000.000.000,00

Saldo devedor em aberto

0,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de
valores mobiliários entre investidores qualificados nos termos da Instrução da CVM nº
476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”).

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Nas deliberações da Assembleia Geral de Debenturistas, a cada Debênture em
Circulação caberá um voto, admitida a constituição de mandatário, Debenturista ou não.
Sem prejuízo dos quóruns específicos estabelecidos nesta Escritura e na legislação
aplicável, as deliberações das Assembleias Gerais de Debenturistas dependerão da
aprovação de Debenturistas titulares de, no mínimo, 66% (sessenta e seis por cento)
mais uma das Debêntures em Circulação para cada uma das séries. As hipóteses de
alteração: da Remuneração; das Datas de Pagamento da Remuneração; da Data de
Vencimento; dos valores, montantes e datas de amortização do principal das
Debêntures; Eventos de Vencimento Antecipado; de cláusulas relacionadas ao Resgate
Antecipado; dos quóruns previstos nesta Escritura; das cláusulas sobre amortização
extraordinária e/ou resgate antecipado; da garantia fidejussória; dependerão da
aprovação de Debenturistas que representem, no mínimo, 75% das Debêntures em
Circulação de cada uma das séries.

Outras características
relevantes

Vide item 18.12
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação
As ações ordinárias de emissão da Companhia são negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”) sob o código ELPL3, e são listadas no segmento especial de governança corporativa Novo
Mercado.
As debêntures da 11ª emissão são admitidas à negociação no mercado secundário, por meio do
Sistema Nacional de Debêntures (“SND”) e do Sistema de Negociação Bovespa Fix, ambos
administrados pela B3, sendo as debêntures liquidadas e custodiadas na B3.
As debêntures da 9ª, 13ª, 14ª, 15ª, 18ª,19ª, 20ª, 21ª, 22ª e 23ª emissões são admitidas à negociação
no mercado secundário, por meio do módulo CETIP 21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado
e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as debêntures
custodiadas eletronicamente na B3.
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros
(PGHVHWHPEURGHIRLDGPLWLGRRLQtFLRGHOLVWDJHPSDUDQHJRFLDomRQRPHUFDGR3RUWDO
$   5HJ 6 GRV (VWDGRV 8QLGRV GD $PpULFD GH $PHULFDQ 'HSRVLWDU\ 5HFHLSWV ³$'5V´ 
ODVWUHDGRVHPDo}HVSUHIHUHQFLDLVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD$SDUWLUGHMDQHLURGHDV$'5V
PLJUDUDPSDUDDVUHJUDVGRQtYHO,VRERVFyGLJRV³(380<´$PLJUDomRIRLIHLWDFRPRREMHWLYRGH
DPSOLDU DV IRUPDV GH DFHVVR GRV LQYHVWLGRUHV jV $'5V SULQFLSDOPHQWH DTXHOHV GRPLFLOLDGRV QR
H[WHULRUEHPFRPRDPSOLDUDOLTXLGH]GRVSDSpLV$HQWLGDGHDGPLQLVWUDGRUDGRPHUFDGRQRTXDO
RV YDORUHV PRELOLiULRV VmR DGPLWLGRV j QHJRFLDomR p D 1DWLRQDO $VVRFLDWLRQ RI 6HFXULWLHV 'HDOHUV
$XWRPDWHG4XRWDWLRQV ³1$6'$4´ 3DUDHVVHILPR,WD~8QLEDQFR6$pDLQVWLWXLomRFXVWRGLDQWH
HR7KH%DQNRI1HZ<RUN0HOORQpDLQVWLWXLomRGHSRVLWiULDQRV(VWDGRV8QLGRV&DGD'HSRVLWDU\
6KDUHSUHIHUHQFLDOUHSUHVHQWDDomRSUHIHUHQFLDOGD&RPSDQKLD
(PGHFRUUrQFLDGDFRQYHUVmRGDVDo}HVHGDPLJUDomRDR1RYR0HUFDGRHPGHQRYHPEURGH
 R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD GHOLEHURX SHOR FDQFHODPHQWR GR SURJUDPD GH
$'5VHHPGHMDQHLURGHIRLHQFHUUDGRR3URJUDPDGH$'5V1tYHO,GD&RPSDQKLDMXQWR
DSecurities and Exchange Comission±6(&
$V Do}HV VXEMDFHQWHV DRV $'5V IRUDP YHQGLGDV QR PHUFDGR ORFDO H D SDUWLU GH  GH PDUoR GH
 RV GHWHQWRUHV GRV $'5V UHPDQHVFHQWHV DSUHVHQWDUDP VHXV $'5V SDUD FDQFHODPHQWR H
UHFHELPHQWRGRVUHFXUVRVGDYHQGDGDVDo}HVFRUUHVSRQGHQWHV
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18.8 - Títulos emitidos no exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data de apresentação deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários emitidos no
exterior.
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e
sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor

A seguir, apresentamos as emissões públicas realizadas pela Companhia nos últimos 3 exercícios
sociais:
16ª Emissão de Debêntures
Em 21 de julho de 2014, a Companhia emitiu 35.000 (trinta e cinco mil) debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública com
esforços restritos de colocação.
17ª Emissão de Debêntures
Em 15 de janeiro de 2015, a Companhia emitiu 19.000 (dezenove mil) debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, para distribuição pública, com
esforços restritos de distribuição
18ª Emissão de Debêntures
Em 14 de julho de 2015, a Companhia emitiu 400 (quatrocentas) debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, a ser convolada na espécie com garantia real,
em duas séries, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição
19ª Emissão de Debêntures
Em 7 de dezembro de 2015, a Companhia emitiu 320 (trezentos e vinte) debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública, com
esforços restritos de distribuição.
20ª Emissão de Debêntures
Em 12 de abril de 2017, a Companhia emitiu 700.000.000 (setecentas milhões) debêntures simples,
não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, nominativas e escriturais, em regime
misto de colocação, série única, com valor nominal unitário de R$1,00, no valor total de
R$700.000.000,00.
21ª Emissão de Debêntures
Em 20 de julho de 2017, a Companhia emitiu 271.000.000 (duzentas e setenta e um milhões)
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, nominativas e
escriturais, série única, com valor nominal unitário de R$1,00, no valor total de R$271.000.000,00.
22ª Emissão de Debêntures
Em 08 de janeiro de 2018, a Companhia emitiu 300 (trezentas) debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie com garantia real, nominativas e escriturais, série única, com
valor nominal unitário de R$1.000.000,00, no valor total de R$300.000.000,00.
23ª Emissão de Debêntures
Em 13 de setembro de 2018, a Companhia emitiu 3.000.000 (três milhões) debêntures simples,
não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória,
nominativas e escriturais, em três séries, com valor nominal unitário de R$1.000,00, no valor total
de R$3.000.000.000,00.
Para maiores informações sobre as emissões de debêntures, vide item 18.5 deste Formulário de
Referência.
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e
sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor

Oferta Pública de Aquisição de Ações da Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A.
Em 6 de abril de 2018, a Energisa S.A. (“Energisa”) publicou um edital de oferta pública voluntária
para aquisição de até a totalidade de emissão da Companhia, excluídas as ações da Companhia
mantidas em tesouraria, sujeito a determinadas condições (“OPA Energisa”).
Posteriormente, em 17 de abril de 2018, a Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A. (“Enel”) publicou
um edital de oferta pública voluntária concorrente à OPA Energisa, para aquisição de até a
totalidade das ações de emissão da Companhia, excluídas as ações da Companhia mantidas em
tesouraria, sujeito a determinadas condições (“OPA Enel”), posteriormente aditado em 18 de abril
de 2018, 19 de abril de 2018, 23 de abril de 2018, 25 de abril de 2018, 26 de abril de 2018, 07 de
maio de 2018, 14 de maio de 2018 e 30 de maio de 2018.
Em 20 de abril de 2018, a Neoenergia S.A. (“Neoenergia” e, em conjunto com a Enel, “Ofertantes”)
lançou oferta pública voluntária concorrente à OPA Energisa para aquisição de até a totalidade das
ações de emissão da Companhia, excluídas as ações da Companhia mantidas em tesouraria,
também sujeito a determinadas condições (“OPA Neoenergia” e, em conjunto com a OPA Enel,
“OPAs Concorrentes”).
Em decorrência da não obtenção de certas renúncias condicionantes da OPA Energisa (waivers),
a Energisa publicou em 07 de maio de 2018 fato relevante informando seus acionistas que a OPA
Energisa foi revogada em todos os seus termos e condições.
Em 30 de maio de 2018, seguindo procedimento fixado pela Comissão de Valores Mobiliários, a
Enel e a Neoenergia apresentaram em envelopes lacrados suas últimas ofertas de preço. A Enel
ofereceu o maior preço por ação, de R$45,22 e a OPA Enel foi então registrada para leilão.O leilão
da OPA Enel estava condicionado, dentre outros fatores, à adesão por acionistas da Companhia
que fossem titulares de quantidade mínima de ações que assegure à Enel o controle majoritário da
Companhia (“Quantidade Mínima de Ações”). Caso não fosse verificada a aceitação por acionistas
titulares da Quantidade Mínima de Ações, a Enel desistiria e não adquiriria qualquer ação objeto
da OPA Enel.
O leilão para aquisição do controle da Companhia foi realizado em 4 de junho de 2018, tendo sido
adquiridas, pela Enel, 122.799.289 ações ordinária de emissão da Companhia, representativas de
73,38% do capital total e votante da Companhia, incluindo as ações em tesouraria, pelo preço de
R$45,22 por ação.
Em 13 de julho de 2018, a Enel concluiu a aquisição das ações de acionistas minoritários que
solicitaram a venda de suas ações até o dia 04 de julho de 2018. Essa aquisição ocorreu em três
fases, nos dias 27 de junho, 06 de julho e 13 de julho de 2018, totalizando 33.359.292 ações,
correspondentes a 19,9% do capital total e volante da Eletropaulo.
Com a referida aquisição e o término do prazo de 30 (trinta) dias em que a Enel estava obrigada,
na forma do artigo 32-A da Instrução CVM nº 361/02 e do item 3.4.2 do Edital da Oferta Pública
Voluntária Concorrente para Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia (“OPA”),
divulgado pela Enel em 30 de maio de 2018, a adquirir as ações não vendidas no leilão da OPA,
realizado em 04 de junho de 2018, a Enel passa a deter 156.158.581 ações de emissão da
Companhia, correspondentes a 93,3% do seu capital total e votante.
Adicionalmente, o edital da OPA Enel prevê que a Enel esta não está obrigada a lançar a oferta
pública para aquisição de ações da Companhia por atingimento de participação relevante,
conforme previsto no art. 34 do estatuto social da Companhia (“OPA 30%”). Na visão da Enel, a
OPA 30% não é aplicável pelos seguintes motivos: (a) a Enel não havia adquirido ações da
Companhia nos últimos 12 meses de forma que o preço da OPA 30% seria o mesmo Preço por
Ação no âmbito da OPA Enel; (b) a OPA Enel foi dirigida indistintamente a todos os acionistas da
Companhia; e (c) a Enel estava disposta a adquirir até a totalidade das ações objeto da OPA Enel,
de modo que não houvesse rateio entre aqueles que aceitassem a OPA Enel.
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e
sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor

Nos termos do edital da OPA Enel, a Enel promoverá, em até 30 dias contados da data em que for
obtida a última aprovação regulatória referente à aquisição das ações da Companhia, um aumento
de capital social da Companhia em montante de, pelo menos, R$1.500.000.000,00.
De acordo com a legislação e regulamentação aplicável, além do estabelecido no contrato de
concessão da Companhia, é necessária a aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL (“ANEEL”) em caso de mudança de controle societário da Companhia.
Em 21 de maio de 2018, a Enel protocolou junto à ANEEL solicitação de anuência para a aquisição
de até́ 100% das ações ordinárias de emissão da Companhia e, em 11 de junho de 2018, tal
anuência foi formalizada pela ANEEL.
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18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios

(a)

como os recursos resultantes da oferta foram utilizados

16ª Emissão de Debêntures
Os recursos líquidos obtidos pela Companhia por meio da 16ª emissão de debêntures foram
destinados para reforço de capital de giro da Companhia.
17ª Emissão de Debêntures
Os recursos líquidos obtidos pela Companhia por meio da 17ª emissão de debêntures foram
destinados para reforço de capital de giro e refinanciamento de dívidas da Companhia.
18ª Emissão de Debêntures
Os recursos líquidos obtidos pela Companhia por meio da 18ª emissão de debêntures foram
destinados para (i) reforço de capital de giro, (ii) refinanciamento de dívidas, e (iii) investimentos nos
exercícios sociais de 2015, 2016 e 2017 da Companhia.
19ª Emissão de Debêntures
Os recursos líquidos obtidos pela Companhia por meio da 19ª emissão de debêntures foram
destinados para (i) o resgate obrigatório das notas promissórias da 2ª emissão, e (ii) recomposição
de caixa referente aos pagamentos das parcelas de principal vencidas em 2015 e 2016 da CCB
(cédula de crédito bancário) Bradesco e da parcela de principal vencida em 2016 da 13ª emissão de
debêntures.
20ª Emissão de Debêntures
Os recursos líquidos obtidos pela Companhia por meio da 20ª emissão de debêntures foram
destinados para reperfilamento do passivo e reforço de capital de giro, caso haja saldo
remanescente.
21ª Emissão de Debêntures
Os recursos líquidos obtidos pela Companhia por meio da 21ª emissão de debêntures foram
destinados para reperfilamento do passivo e reforço de capital de giro, caso haja saldo
remanescente.
22ª Emissão de Debêntures
Os recursos líquidos obtidos pela Companhia por meio da 22ª emissão de debêntures foram
destinados a novos investimentos e ao reforço do capital de giro da Companhia.
23ª Emissão de Debêntures
Os recursos líquidos obtidos pela Companhia por meio da 23ª emissão de debêntures foram
destinados para atividades de refinanciamento de seu passivo, dentro dos seus negócios de gestão
ordinária.
(b)
se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas
de aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição
Não aplicável, uma vez que os recursos foram utilizados conforme as propostas de aplicação.
(c)

caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios

Não aplicável, uma vez que os recursos foram utilizados conforme as propostas de aplicação.
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18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros
1mRDSOLFiYHOSRLVD&RPSDQKLDQmRSURPRYHXRIHUWDVS~EOLFDVGHDTXLVLomRUHODWLYDVDDo}HVGH
HPLVVmRGHWHUFHLURVQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLV

PÁGINA: 485 de 509

Formulário de Referência - 2018 - ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.

Versão : 18

18.12 - Outras infomações relevantes
Outras Características dos Valores Mobiliários citados no item 18.5
9ª Emissão de Debêntures pela Companhia
As debêntures serão declaradas vencidas e imediatamente exigíveis, independentemente de aviso,
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, na ocorrência dos seguintes eventos: (i) pedido
de recuperação judicial; (ii) extinção, liquidação, dissolução, insolvência, pedido de auto- falência,
pedido de falência, falta de pagamento, pela Companhia, do principal e/ou da remuneração das
debêntures nas respectivas datas de vencimento; (iii) término, extinção ou transferência da
concessão da Companhia para a exploração de serviços de distribuição de energia; (iv) declaração
de vencimento antecipado de qualquer dívida e/ou obrigação da Companhia, em valor individual ou
global superior ao equivalente em reais a US$25 milhões; (v) falta de cumprimento pela Companhia
de qualquer obrigação não pecuniária; (vi) protesto legítimo de títulos contra a Companhia, ainda que
na condição de garantidora, cujo valor individual ou global ultrapasse o equivalente em reais a US$
25 milhões; (vii) decisão judicial transitada em julgado ou arbitral definitiva, de natureza condenatória,
contra a Companhia, cujo valor total ultrapasse o equivalente em reais a US$25 milhões; (viii)
comprovação da inveracidade de qualquer declaração feita pela Companhia na escritura que afete
de forma adversa e relevante as debêntures; (ix) não observância, pela Companhia, por 2 trimestres
consecutivos dos índices e limites financeiros a serem calculados trimestralmente: (a) O índice obtido
da divisão da Dívida Líquida Ajustada pelo EBITDA Ajustado não poderá ser superior a 3,5 vezes e
(b) O índice obtido da divisão do EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras não poderá ser
inferior a 1,75 vezes.
11ª Emissão de Debêntures pela Companhia
As debêntures serão declaradas vencidas e imediatamente exigíveis, independentemente de aviso,
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, na ocorrência dos seguintes eventos: (i) pedido
de recuperação judicial; (ii) extinção, liquidação, dissolução, insolvência, pedido de auto- falência,
pedido de falência não elidido no prazo legal ou decretação de falência da Companhia; (iii) falta de
pagamento, pela Companhia, do principal e/ou da remuneração das debêntures nas respectivas datas
de vencimento; (iv) término, extinção ou transferência da concessão da Companhia para a exploração
de serviços de distribuição de energia; (v) declaração de vencimento antecipado de qualquer dívida
e/ou obrigação da Companhia, ou de suas controladas, diretas ou indiretas, em valor individual ou
global superior ao equivalente em reais a US$25 milhões; (vi) falta de cumprimento pela Companhia
de qualquer obrigação não pecuniária prevista na escritura; (vii)(a) se qualquer pessoa, acionista ou
não, adquirir, por meio de uma única ou de operações sucessivas, ou se tornar titular de ações de
emissão da Companhia em quantidade igual ou superior que o obrigue a efetivar oferta pública de
aquisição das ações dos demais acionistas da Companhia; (b) alteração no estatuto social da
Companhia que resulte na mudança do percentual de aquisição de ações que dispara a obrigação de
realização de oferta pública de aquisição de ações dos demais acionistas da Companhia, exceto se
previamente autorizado por Debenturistas representando, no mínimo; (c) caso a Companhia realize
uma oferta pública de aquisição de ações para saída do segmento de novo mercado da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Os itens (a) (b) e (c) não terão vencimento antecipado se previamente
autorizado por Debenturistas representando, no mínimo, 75% das Debêntures em Circulação (viii)
cisão, fusão ou incorporação envolvendo a Companhia, para a qual (a) não tenha sido obtida a
anuência prévia dos Debenturistas; ou (b) que não tenha sido assegurado o resgate das debêntures
para debenturistas dissidentes, nos termos do parágrafo 1º do artigo 231 da Lei das Sociedades por
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18.12 - Outras infomações relevantes
Ações; (ix) declaração de dividendos acima do mínimo obrigatório sempre que a Companhia estiver
em descumprimento com qualquer obrigação pecuniária prevista na escritura de emissão; (x) protesto
legítimo de títulos contra a Companhia, ainda que na condição de garantidora, cujo valor individual
ou global ultrapasse o equivalente em reais a US$25 milhões; (xi) decisão judicial transitada em
julgado ou arbitral definitiva, de natureza condenatória, contra a Companhia, cujo valor total
ultrapasse o equivalente em reais a US$25 milhões; (xii) transformação do tipo societário da
Companhia; (xiii) comprovação da inveracidade de qualquer declaração feita pela Companhia na
escritura de emissão; ou (xiv) não observância, pela Companhia, por 2 trimestres consecutivos dos
índices e limites financeiros a serem calculados trimestralmente: (a) O índice obtido da divisão da
Dívida Líquida Ajustada pelo EBITDA Ajustado não poderá ser superior a 3,5 vezes e (b) O índice
obtido da divisão do EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras não poderá ser inferior a 1,75
vezes.
13ª Emissão de Debêntures pela Companhia
As debêntures serão declaradas vencidas e imediatamente exigíveis, independentemente de aviso,
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, na ocorrência dos seguintes eventos: (i) pedido
de recuperação judicial; (ii) extinção, liquidação, dissolução, insolvência, pedido de auto- falência,
pedido de falência; (iii) falta de pagamento, pela Companhia, do principal e/ou da remuneração das
debêntures nas respectivas datas de vencimento; (iv) término, extinção ou transferência da
concessão da Companhia para a exploração de serviços de distribuição de energia; (v) declaração
de vencimento antecipado de qualquer dívida e/ou obrigação da Companhia, ou de suas controladas,
diretas ou indiretas, em valor individual ou global superior ao equivalente em reais a US$
25.000.000,00; (vi) falta de cumprimento pela Companhia de qualquer obrigação não pecuniária
prevista na escritura; (vii) (a) se qualquer pessoa, acionista ou não, adquirir, por meio de uma única
ou de operações sucessivas, ou se tornar titular de ações de emissão da Companhia em quantidade
igual ou superior que o obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações dos demais acionistas
da Companhia; (b) alteração no estatuto social da Companhia que resulte na mudança do percentual
de aquisição de ações que dispara a obrigação de realização de oferta pública de aquisição de ações
dos demais acionistas da Companhia, exceto se previamente autorizado por Debenturistas
representando, no mínimo; (c) caso a Companhia realize uma oferta pública de aquisição de ações
para saída do segmento de novo mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Os itens (a) (b) e (c)
não terão vencimento antecipado se previamente autorizado por Debenturistas representando, no
mínimo, 75% das Debêntures em Circulação; (viii) cisão, fusão ou incorporação envolvendo a
Companhia, para a qual (a) não tenha sido obtida a anuência prévia dos debenturistas; ou (b) que
não tenha sido assegurado o resgate das debêntures para debenturistas dissidentes, nos termos do
§1° do artigo 231 da Lei das Sociedades por Ações; (ix) declaração de dividendos acima do mínimo
obrigatório sempre que a Companhia estiver em descumprimento com qualquer obrigação pecuniária
prevista na escritura; (x) protesto legítimo de títulos contra a Companhia, ainda que na condição de
garantidora, cujo valor individual ou global ultrapasse o equivalente em reais a US$25.000.000,00;
(xi) decisão judicial transitada em julgado ou arbitral definitiva, de natureza condenatória, contra a
Companhia, cujo valor total ultrapasse o equivalente em reais a US$25.000.000,00; (xii)
transformação do tipo societário da Companhia; (xiii) comprovação da inveracidade de qualquer
declaração feita pela Companhia na escritura que afete de forma adversa e relevante as debêntures;
ou (ix) não observância, pela Companhia, por 2 trimestres consecutivos dos índices e limites
financeiros a serem calculados trimestralmente: (a) o índice obtido da divisão da Dívida Líquida
Ajustada pelo EBITDA Ajustado não poderá ser superior a 3,5 vezes e (b) o índice obtido da divisão
do EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras não poderá ser inferior a 1,75 vezes.
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14ª Emissão de Debêntures pela Companhia
As debêntures serão declaradas vencidas e imediatamente exigíveis, independentemente de aviso,
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, na ocorrência dos seguintes eventos: (i) pedido
de recuperação judicial; (ii) extinção, liquidação, dissolução, insolvência, pedido de auto-falência,
pedido de falência; (iii) falta de pagamento, pela Companhia, do principal e/ou da Remuneração das
Debêntures nas respectivas datas de vencimento; (iv) término, extinção ou transferência da
concessão da Companhia para a exploração de serviços de distribuição de energia; (v) declaração
de vencimento antecipado de qualquer dívida e/ou obrigação da Companhia, ou de suas controladas,
diretas ou indiretas, em valor individual ou global superior ao equivalente em reais a
US$25.000.000,00; (vi) falta de cumprimento pela Companhia de qualquer obrigação não pecuniária
prevista na escritura de emissão; (vii) (a) se qualquer pessoa, acionista ou não, adquirir, por meio de
uma única ou de operações sucessivas, ou se tornar titular de ações de emissão da Companhia em
quantidade igual ou superior que o obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações dos
demais acionistas da Companhia; (b) alteração no estatuto social da Companhia que resulte na
mudança do percentual de aquisição de ações que dispara a obrigação de realização de oferta pública
de aquisição de ações dos demais acionistas da Companhia, exceto se previamente autorizado por
Debenturistas representando, no mínimo; (c) caso a Companhia realize uma oferta pública de
aquisição de ações para saída do segmento de novo mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Os
itens (a) (b) e (c) não terão vencimento antecipado se previamente autorizado por Debenturistas
representando, no mínimo, 75% das Debêntures em Circulação; (viii) cisão, fusão ou incorporação
envolvendo a Companhia, para a qual (a) não tenha sido obtida a anuência prévia dos Debenturistas;
ou (b) que não tenha sido assegurado o resgate das Debêntures para Debenturistas dissidentes, nos
termos do §1° do artigo 231 da Lei das Sociedades por Ações; (ix) declaração de dividendos acima
do mínimo obrigatório sempre que a Companhia estiver em descumprimento com qualquer obrigação
pecuniária prevista na escritura de emissão; (x) protesto legítimo de títulos contra a Companhia, ainda
que na condição de garantidora, cujo valor individual ou global ultrapasse o equivalente em reais a
US$25.000.000,00; (xi) decisão judicial transitada em julgado ou arbitral definitiva, de natureza
condenatória, contra a Companhia, cujo valor total ultrapasse o equivalente em reais a
US$25.000.000,00; (xii) transformação do tipo societário da Companhia; (xiii) comprovação da
inveracidade de qualquer declaração feita pela Companhia na escritura de emissão que afete de
forma adversa e relevante as Debêntures; ou (xiv) não observância, pela Companhia, por 2 trimestres
consecutivos dos índices e limites financeiros a serem calculados trimestralmente:
(a) o índice obtido da divisão da Dívida Líquida Ajustada pelo EBITDA Ajustado não poderá ser
superior a 3,5 vezes e (b) o índice obtido da divisão do EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras
não poderá ser inferior a 1,75 vezes.
15ª Emissão de Debêntures pela Companhia
As debêntures serão declaradas vencidas e imediatamente exigíveis, independentemente de aviso,
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, na ocorrência dos seguintes eventos: (i) pedido
de recuperação judicial; (ii) extinção, liquidação, dissolução, insolvência, pedido de auto- falência,
pedido de falência; (iii) falta de pagamento, pela Companhia do Valor Total da Emissão e /ou da
Remuneração, nas respectivas datas de vencimento previstas nesta Escritura de Emissão; (iv)
término, extinção ou transferência da concessão da Companhia para a exploração de serviços de
distribuição de energia; (v) transformação do tipo societário da Companhia; (vi) declaração de
vencimento antecipado de qualquer dívida e/ou obrigações financeiras da Companhia, ou de suas
controladas, diretas ou indiretas, no mercado local ou internacional em valor individual ou global
superior ao equivalente em reais a US$25.000.000,00; (vii) cisão, fusão ou incorporação envolvendo
a Companhia, para a qual (a) não tenha sido obtida a anuência prévia dos Debenturistas
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representando, no mínimo, 75% das Debêntures em Circulação; ou (b) que não tenha sido
assegurado o resgate das Debêntures para Debenturistas dissidentes, nos termos do §1° do artigo
231 da Lei das Sociedades por Ações; (viii) decisão judicial transitada em julgado ou arbitral definitiva,
de natureza condenatória, contra a Companhia, cujo valor total ultrapasse o equivalente em reais a
US$25.000.000,00; (x) falta de cumprimento pela Companhia de qualquer obrigação pecuniária (que
não aquelas descritas na alínea (iii) acima) e/ou não pecuniária previstas nesta Escritura de Emissão;
(xi) declaração de dividendos acima do mínimo obrigatório sempre que a Companhia estiver em
descumprimento com qualquer obrigação pecuniária prevista nesta Escritura de Emissão; (xii)
protesto legítimo de títulos contra a Companhia, ainda que na condição de garantidora, cujo valor
individual ou global ultrapasse o equivalente em reais a US$25.000.000,00; (xiii) comprovação da
inveracidade de qualquer declaração feita pela Companhia nesta Escritura de Emissão que afete de
forma adversa e relevante as Debêntures; (xiv) redução do capital social da Companhia sem
observância do disposto no parágrafo 3° do artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações; e (xv) não
observância, pela Companhia, por 2 trimestres consecutivos dos índices e limites financeiros a serem
calculados trimestralmente: (a) o índice obtido da divisão da Dívida Líquida Ajustada pelo EBITDA
Ajustado não poderá ser superior a 3,5 vezes e (b) o índice obtido da divisão do EBITDA Ajustado
pelas Despesas Financeiras não poderá ser inferior a 1,75 vezes.
18ª Emissão de Debêntures pela Companhia
As debêntures serão declaradas vencidas e imediatamente exigíveis, independentemente de aviso,
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, na ocorrência dos seguintes eventos: (i)
proposição de pedido de recuperação judicial; (ii) pedido de autofalência ou de falência da
Companhia; (iii) extinção, liquidação, insolvência ou dissolução da Companhia; (iv) decretação da
falência da Companhia; (v) inadimplemento pela Companhia de quaisquer obrigações não
pecuniárias a que esteja sujeita em razão desta Emissão; (vi) falta de pagamento, pela Companhia,
do Valor Nominal Unitário e dos Juros Remuneratórios das Debêntures nas respectivas Datas de
Amortização e Datas de Pagamento dos Juros Remuneratórios definidas nesta Escritura; (vii) término,
extinção, intervenção, caducidade ou transferência da concessão da Companhia para exploração dos
serviços de distribuição de energia prevista no Contrato de Concessão; (viii) transformação da
Companhia em sociedade limitada; (ix) declaração de vencimento antecipado de quaisquer
obrigações da Companhia cujo valor individual e/ou agregado seja igual ou superior ao equivalente
em reais a US$25.000.000,00; (x) protesto de títulos contra a Companhia, cujo valor individual e/ou
agregado seja igual ou superior ao equivalente em reais a US$25.000.000,00; (xi) se, sem o expresso
consentimento dos Debenturistas, nos termos desta Escritura, a Companhia sofrer qualquer operação
de incorporação, cisão ou fusão, exceto nos casos em que realizadas entre sociedades integrantes
do seu grupo econômico; (xii) comprovação de falsidade e/ou incorreção nas declarações prestadas
pela Companhia nesta Escritura ou no Contrato de Cessão Fiduciária, desde que afete de forma
adversa e relevante as Debêntures; (xiii) não cumprimento de qualquer decisão administrativa, arbitral
ou sentença judicial transitada em julgado contra a Companhia, cujo valor total ultrapasse o
equivalente em reais a US$25.000.000,00; (xv) redução de capital social da Companhia sem o
expresso consentimento dos Debenturistas; (xvi) declaração, pela Companhia, de dividendos ou juros
sobre o capital próprio enquanto inadimplente para com as obrigações pecuniárias relacionadas às
Debêntures; (xvii) não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das autorizações,
concessões, alvarás e licenças relevantes para o regular exercício das atividades pela Companhia,
desde que tal situação persista por mais de 30 dias e que afete a capacidade operacional ou financeira
da Companhia; (xviii) uma vez implementada a Condição Suspensiva, caso o Agente Fiduciário
verifique que o valor dos Recebíveis Pagos no Trimestre seja inferior ao Valor Mínimo e não seja
realizado o Reforço de Garantia; (xix) uma vez implementada a Condição Suspensiva, caso o Agente
Fiduciário seja notificado da ocorrência das hipóteses do item 6.1 do Contrato de Cessão
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Fiduciária que façam com que o valor dos Recebíveis Pagos no Trimestre seja inferior ao Valor
Mínimo; (xx) uma vez implementada a Condição Suspensiva, caso (a) as cláusulas primeira, segunda,
terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e décima primeira do Contrato de Arrecadação Citibank
(conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária) e (b) as cláusulas primeira, segunda, terceira,
quarta, quinta, sexta, sétima e décima segunda do Contrato de Arrecadação Safra (conforme definido
no Contrato de Cessão Fiduciária), sejam modificadas, aditadas ou de qualquer outra forma alteradas
pela Companhia, sem o prévio e expresso consentimento de Debenturistas representando, no
mínimo, 67% das Debêntures de cada uma das séries em Circulação, exceto por alterações
realizadas (a.i) para inclusão da Conta Vinculada como a conta para qual os Recebíveis Energia
(conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária) devem ser repassados pelos Bancos
Arrecadadores (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária); e/ou (b.ii) com vistas à
prorrogação do prazo de vigência dos Contratos de Arrecadação (conforme definido no Contrato de
Cessão Fiduciária); (xxi) uma vez implementada a Condição Suspensiva, caso ocorra a rescisão dos
Contratos de Arrecadação (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária), sem o prévio e
expresso consentimento de Debenturistas representando, no mínimo, 67% das Debêntures de cada
uma das séries em Circulação; (xxii) uma vez implementada a Condição Suspensiva, caso os
Contratos de Arrecadação (conforme definidos no Contrato de Cessão Fiduciária), por qualquer
motivo, deixem de ser válidos, existentes e eficazes antes de integralmente adimplidas as
Debêntures; (xxiii) ato de qualquer autoridade governamental com o objetivo de sequestrar,
expropriar, nacionalizar, desapropriar ou de qualquer modo adquirir, compulsoriamente, parte
substancial dos ativos, propriedades ou das ações do capital social da Companhia; (xxiv) suspensão
da concessão da Companhia para exploração dos serviços de distribuição de energia prevista no
Contrato de Concessão; e (xxv) não observância, pela Companhia, por 2 trimestres consecutivos dos
índices e limites financeiros a serem calculados trimestralmente: (a) o índice obtido da divisão da
Dívida Líquida Ajustada pelo EBITDA Ajustado não poderá ser superior a 3,5 vezes e (b) o índice
obtido da divisão do EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras não poderá ser inferior a 1,75
vezes.
19ª Emissão de Debêntures pela Companhia
As debêntures serão declaradas vencidas e imediatamente exigíveis, independentemente de aviso,
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, na ocorrência dos seguintes eventos: (i) pedido
de recuperação judicial; (ii) extinção, liquidação, dissolução, insolvência, pedido de autofalência não
elidido no prazo legal ou decretação de falência da Companhia; (iii) falta de pagamento de obrigação
pecuniária pela Companhia; (iv) término, extinção ou transferência da concessão da Companhia para
a exploração de serviços de distribuição de energia; (v) transformação do tipo societário da
Companhia; (vi) descumprimento da destinação dos recursos captados por meio da Emissão; (vii)
transferência ou qualquer forma de cessão ou promessa de cessão, pela Companhia, de direitos e/ou
obrigações assumidas nesta Escritura, sem a prévia autorização dos Debenturistas; (viii) declaração
de vencimento antecipado de qualquer dívida e/ou obrigações financeiras da Companhia no mercado
local ou internacional em valor individual ou global superior ou igual ao equivalente em reais a
US$25.000.000,00; (ix)(a) se qualquer pessoa, acionista ou não, adquirir, por meio de uma única ou
de operações sucessivas, ou se tornar titular de ações de emissão da Companhia em quantidade
igual ou superior que o obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações dos demais acionistas
da Companhia; (b) alteração no estatuto social da Companhia que resulte na mudança do percentual
de aquisição de ações que dispara a obrigação de realização de oferta pública de aquisição de ações
dos demais acionistas da Companhia, exceto se previamente autorizado por Debenturistas
representando, no mínimo; (c) caso a Companhia realize uma oferta pública de aquisição de ações
para saída do segmento de novo mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Os itens (a) (b) e (c)
não terão vencimento antecipado se previamente autorizado por Debenturistas representando, no
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mínimo, 75% das Debêntures em Circulação; (x) ressalvadas as hipóteses citadas na alínea; (ix)
acima, cisão, fusão ou incorporação, ou qualquer forma de reorganização societária envolvendo a
Companhia, para a qual (a) não tenha sido obtida a anuência prévia dos Debenturistas (b) que não
tenha sido assegurado o resgate das Debentures para Debenturistas dissidentes; (xi) decisão judicial
transitada em julgado ou arbitral definitiva, de natureza condenatória, contra a Companhia, cujo valor
total ultrapasse o equivalente em reais a US$25.000.000,00; (xii) falta de cumprimento pela
Companhia de qualquer obrigação pecuniária (que não aquelas descritas na alínea (iii) acima) e/ou
não pecuniária previstas nesta Escritura; (xiii) declaração de dividendos acima do mínimo obrigatório
e/ou qualquer outra forma de distribuição de lucros a seus acionistas sempre que a Companhia estiver
em descumprimento com qualquer obrigação pecuniária prevista nesta Escritura; (xiv) protesto
legítimo de títulos contra a Companhia, ainda que na condição de garantidora, cujo valor individual
ou global igual ou superior ao equivalente em reais a US$25.000.000,00; (xv) comprovação da
inveracidade de qualquer declaração feita pela Companhia nesta Escritura que afete de forma
adversa e relevante as Debentures, bem como provarem-se ou revelarem-se incorretas, enganosas,
inconsistentes ou imprecisas, em qualquer das declarações ou garantias prestadas pela Companhia
nesta Escritura; (xvi) questionamento judicial, por qualquer pessoa que não a Companhia; (xvii)
redução do capital social da Companhia sem o expresso consentimento dos Debenturistas; ou (xviii)
não observância, pela Companhia, por 2 trimestres consecutivos dos índices e limites financeiros a
serem calculados trimestralmente: (a) o índice obtido da divisão da Dívida Líquida Ajustada pelo
EBITDA Ajustado não poderá ser superior a 3,5 vezes e (b) o índice obtido da divisão do EBITDA
Ajustado pelas Despesas Financeiras não poderá ser inferior a 1,75 vezes.
20ª Emissão de Debêntures pela Companhia
As debêntures serão declaradas vencidas e imediatamente exigíveis, independentemente de aviso,
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, na ocorrência dos seguintes eventos: (i) pedido
de recuperação judicial; (ii) extinção, liquidação, dissolução, insolvência, pedido de auto-falência,
pedido de falência não elidido no prazo legal ou decretação de falência da Companhia; (iii) falta de
pagamento, pela Companhia, do Valor Nominal Unitário e/ou da Remuneração, nas respectivas datas
de vencimento previstas nesta Escritura de Emissão; (iv) término, extinção ou transferência da
concessão da Companhia para a exploração de serviços de distribuição de energia; (v) transformação
do tipo societário da Companhia; (vi) declaração de vencimento antecipado de qualquer dívida e/ou
obrigações financeiras da Companhia no mercado local ou internacional em valor individual ou global
superior ao equivalente em reais a US$25.000.000,00; (vii) questionamento judicial, por qualquer
pessoa que não a Companhia da validade ou exequibilidade das Debêntures e/ou da Garantia; (viii)
se, sem o expresso consentimento dos Debenturistas, na forma prevista nesta Escritura, a
Companhia tiver alteração no seu controle acionário, direta ou indireta, exceto (a) as operações
societárias envolvendo a Companhia que resultem na preservação da AES Corporation como
acionista controlador (direto ou indireto) da Companhia, podendo inclusive a BNDESPar aumentar,
diminuir e/ou se desfazer da sua participação acionária na Companhia, desde que a AES Corporation
seja preservada como acionista controlador (direto ou indireto) da Companhia; ou (b) se decorrente
de operações visando a migração da Companhia para níveis de governança corporativa superiores
ao nível da Companhia na presente data (“Migração”), sendo certo que, após ocorrência da Migração,
este Evento de Inadimplemento não será mais válido e eficaz perante a Companhia; (ix) caso, após
a Companhia concluir uma Migração, a administração da Companhia aprove nova proposta visando
a migração da Companhia para um ou mais níveis de governança inferior ao nível da Companhia
após a conclusão da Migração; (x) se, sem o expresso consentimento dos Debenturistas, nos termos
desta Escritura, a Companhia sofrer qualquer operação de incorporação, cisão ou fusão; (xi) decisão
judicial transitada em julgado ou arbitral definitiva, de natureza condenatória, contra a Companhia,
cujo valor total ultrapasse o equivalente em reais a US$ 25.000.000,00; (xii) falta de cumprimento
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pela Companhia de qualquer obrigação pecuniária (que não aquelas descritas no subitem (iii) acima)
e/ou não pecuniária previstas nesta Escritura de Emissão; (xiii) distribuição de dividendos acima do
mínimo obrigatório sempre que a Companhia estiver em descumprimento com qualquer obrigação
pecuniária prevista nesta Escritura de Emissão e/ou no Contrato de Cessão Fiduciária; (xiv) protesto
legítimo de títulos contra a Companhia, cujo valor individual ou global ultrapasse o equivalente em
reais a US$25.000.000,00; (xv) comprovação da inveracidade de qualquer declaração feita pela
Companhia nesta Escritura de Emissão, bem como provarem-se ou revelaremse incorretas,
enganosas, inconsistentes ou imprecisas, qualquer das declarações ou garantias prestadas pela
Companhia nesta Escritura, em qualquer caso, que afete de forma adversa e relevante as
Debêntures; (xvi) redução do capital social da Companhia; (xvii) rebaixamento da classificação de
risco (rating) da Companhia ou da Emissão para um rating abaixo de CCC pela Fitch Ratings Brasil
Ltda., ou CCC+ pela Standard&Poor’s ou Caa1 pela Moody’s, exceto se, no período de 3 meses, a
classificação de risco da Companhia ou da Emissão, conforme o caso, volte a ter, pelo menos, o
conceito CCC pela Fitch Ratings Brasil Ltda.,ou CCC+ pela Standard&Poor’s ou Caa1 pela Moody’s;
(xviii) não realização do Reforço de Garantia (conforme definido no Contrato de Garantia), respeitados
os prazos de cura estabelecidos no Contrato de Garantia; e (xix) não observância, pela Companhia,
por 2 trimestres consecutivos dos índices e limites financeiros a serem calculados trimestralmente:
(a) o índice obtido da divisão da Dívida Líquida Ajustada pelo EBITDA Ajustado não poderá ser
superior a 3,5 vezes e (b) o índice obtido da divisão do EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras
não poderá ser inferior a 1,75 vezes.
21ª Emissão de Debêntures pela Companhia
As debêntures serão declaradas vencidas e imediatamente exigíveis, independentemente de aviso,
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, na ocorrência dos seguintes eventos: (i) pedido
de recuperação judicial ou submissão aos credores de pedido de negociação de plano de
recuperação extrajudicial, formulado pela Companhia; (ii) extinção, liquidação, dissolução,
insolvência, pedido de auto-falência, pedido de falência não elidido no prazo legal ou decretação de
falência da Companhia; (iii) falta de pagamento, pela Companhia, do Valor Nominal Unitário e/ou da
Remuneração, nas respectivas datas de vencimento previstas nesta Escritura de Emissão, não
sanadas no prazo de 1 Dia Útil contados das respectivas datas de vencimento; (iv) término, extinção
ou transferência da concessão da Companhia para a exploração de serviços de distribuição de
energia ou ato de qualquer autoridade governamental com o objetivo de sequestrar, expropriar,
nacionalizar, desapropriar ou de qualquer modo adquirir, compulsoriamente, a totalidade ou parte
substancial dos ativos da Companhia; (v) transformação do tipo societário da Companhia, nos termos
dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações; (vi) declaração de vencimento antecipado
de qualquer dívida e/ou obrigações financeiras da Companhia no mercado local ou internacional em
valor individual ou global superior ao equivalente em reais a US$25.000.000,00; (vii) questionamento
judicial, por qualquer pessoa que não a Companhia e/ou qualquer de suas coligadas, controladas ou
controladoras, da validade ou exequibilidade das Debêntures, não contestado tempestivamente pela
Companhia com vistas à elisão de tal questionamento, após validamente citada ou intimada; (viii) em
caso de migração da Companhia para o segmento de listagem Novo Mercado da B3: (a) se qualquer
pessoa, acionista ou não, adquirir, por meio de uma única operação, ou de sucessivas operações, ou
se tornar titular de ações de emissão da Companhia em quantidade que a obrigue a efetivar oferta
pública de aquisição de ações dos demais acionistas da Companhia, nos termos do estatuto social
da Companhia ou da regulamentação aplicável, exceto se previamente autorizado por Debenturistas
representando, no mínimo, 2/3 das Debêntures em Circulação; (b) alteração no estatuto social da
Companhia que resulte na mudança do percentual de aquisição de ações previsto no estatuto social
da Companhia, que resulte na obrigação de realização de oferta pública de aquisição de ações dos
demais acionistas da Companhia, exceto se previamente autorizado por Debenturistas
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representando, no mínimo, 2/3 das Debêntures em Circulação; (c) caso a Companhia realize uma
oferta pública de aquisição de ações para saída do segmento de Novo Mercado da B3, exceto se
previamente autorizado por Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 das Debêntures em
Circulação; (ix) se, sem o expresso consentimento dos Debenturistas, nos termos desta Escritura, a
Companhia sofrer qualquer operação de incorporação, cisão ou fusão, exceto (a) nos casos em que
realizadas entre sociedades integrantes do seu grupo econômico; (b) mediante anuência prévia dos
Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 das Debêntures em Circulação; ou (c) se assegurado
o resgate das Debêntures para Debenturistas dissidentes, nos termos do §1° do artigo 231 da Lei
das Sociedades por Ações; (x) decisão judicial transitada em julgado ou arbitral definitiva, de natureza
condenatória, contra a Companhia, cujo valor total ultrapasse o equivalente em reais a US$
25.000.000,00, desde que a Companhia não comprove o pagamento ao Agente Fiduciário do referido
valor total no prazo de 30 Dias Úteis a partir do pagamento, nos prazos e termos estabelecidos em
referida decisão judicial transitada em julgado ou decisão arbitral definitiva; (xi) falta de cumprimento
pela Companhia de qualquer obrigação pecuniária (que não aquelas descritas no subitem (iii) acima)
e/ou não pecuniária previstas nesta Escritura de Emissão dentro de um prazo de 30 dias de
comunicação do referido descumprimento: (a) pela Companhia ao Agente Fiduciário; ou (b) pelo
Agente Fiduciário à Companhia, dos dois o que ocorrer primeiro, sendo que esse prazo não se aplica
às obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo específico; (xii) distribuição de dividendos
acima do mínimo obrigatório sempre que a Companhia estiver em descumprimento com qualquer
obrigação pecuniária prevista nesta Escritura de Emissão, conforme previsto no artigo 202 da Lei das
Sociedades por Ações; (xiii) protesto legítimo de títulos contra a Companhia, cujo valor individual ou
global ultrapasse o equivalente em reais a US$ 25.000.000,00, salvo se (a) no prazo de 15 Dias Úteis
a Companhia tiver comprovado que o protesto foi efetuado por erro ou má-fé de terceiro, (b) for
cancelado, ou ainda (c) tiver a sua exigibilidade suspensa por sentença judicial; (xiv) comprovação
da inveracidade de qualquer declaração feita pela Companhia nesta Escritura de Emissão, bem como
provarem-se ou revelarem-se incorretas, enganosas, inconsistentes ou imprecisas, qualquer das
declarações ou garantias prestadas pela Companhia nesta Escritura, em qualquer caso, que afete de
forma adversa e relevante as Debêntures; (xv) redução do capital social da Companhia sem
observância do disposto no parágrafo 3° do artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações, exceto para
absorção de prejuízos acumulados; (xvi) não observância, pela Companhia, por 2 trimestres
consecutivos dos seguintes índices e limites financeiros (“Índices Financeiros”), verificados
trimestralmente pelo Agente Fiduciário, a serem calculados pela Companhia, e apurados e revisados
trimestralmente pelos auditores contratados pela Companhia, com base nas informações financeiras
da Companhia, ao final de cada trimestre, a partir de 30 de setembro de 2017, em até 15 dias corridos
após a divulgação à CVM das respectivas demonstrações financeiras, até o pagamento integral dos
valores devidos em virtude das Debêntures: (a) O índice obtido da divisão da Dívida Líquida Ajustada
pelo EBITDA Ajustado não poderá ser superior a 3,5 vezes; e (b) o índice obtido da divisão entre
EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras não poderá ser inferior a 1,75 vezes.
3ª Emissão de Notas Promissórias pela Companhia
Hipóteses de Vencimento Antecipado Automático
Serão declaradas antecipadamente vencidas todas as obrigações relativas às Notas Promissórias,
de todas as séries, e exigido o imediato pagamento, pela Companhia, do Valor Nominal Unitário
acrescido da Remuneração devida desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento
calculados pro rata temporis, bem como dos demais encargos devidos nos termos desta Nota
Promissória, na ocorrência de quaisquer dos seguintes eventos (“Eventos de Inadimplemento
Automáticos”): (i) proposição de pedido de recuperação judicial ou extrajudicial pela Companhia; (ii)
pedido de autofalência da Companhia; (iii) pedido de falência da Companhia proposto por terceiros,
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exceto se tal medida for proposta com manifesta má-fé ou se elidida em 30 Dias Úteis contados da
data em que a Companhia tomar ciência de tal pedido; (iv) extinção, liquidação, insolvência ou
dissolução da Companhia; (v) deferimento ou decretação da falência da Companhia; (vi)
inadimplemento pela Companhia de quaisquer obrigações não pecuniárias a que esteja sujeita em
razão desta Emissão, não sanado no prazo de 30 dias corridos contados da data de recebimento,
pela Companhia, da notificação por escrito do Agente Fiduciário informando acerca do referido
inadimplemento; (vii) falta de pagamento, pela Companhia, do Valor Nominal Unitário de qualquer
Nota Promissória, de qualquer série integrante da Emissão, acrescido da Remuneração na respectiva
Data de Vencimento de cada uma das séries das Notas Promissórias, ordinário ou antecipado, ou na
data de seu Resgate Antecipado; (viii) término, extinção, intervenção, caducidade ou transferência da
concessão da Companhia para exploração dos serviços de distribuição de energia prevista no
Contrato de Concessão; (ix) transformação da Companhia em sociedade limitada, nos termos dos
artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações; (x) declaração de vencimento antecipado de
quaisquer obrigações da Companhia cujo valor individual e/ou agregado seja igual ou superior ao
equivalente em reais a US$25.000.000,00; (xi) protesto de títulos contra a Companhia, cujo valor
individual e/ou agregado seja igual ou superior ao equivalente em reais a US$25.000.000,00, salvo
se no prazo de 10 Dias Úteis contados da data do respectivo protesto: (a) a Companhia tiver
comprovado que o protesto foi efetuado por erro ou má-fé de terceiro, (b) o referido protesto for
cancelado, (c) a Companhia tiver apresentado comprovante de pagamento dos respectivos títulos
protestados, ou ainda (d) o protesto em questão tiver a sua exigibilidade suspensa por decisão
judicial; (xii) se, sem o expresso consentimento dos titulares das Notas Promissórias, a Companhia
sofrer qualquer operação de incorporação, cisão ou fusão, exceto nos casos em que realizadas entre
sociedades integrantes do seu grupo econômico; (xiii) não cumprimento de qualquer decisão
administrativa, arbitral ou sentença judicial transitada em julgado contra a Companhia, cujo valor total
ultrapasse o equivalente em reais a US$25.000.000,00, desde que a Companhia não apresente ao
Agente Fiduciário comprovante do respectivo pagamento no prazo de até 10 dias corridos a partir do
referido pagamento, nos prazos e termos estabelecidos em referida decisão judicial transitada em
julgado ou decisão arbitral definitiva, conforme o caso; (xv) redução de capital social da Companhia
sem o expresso consentimento dos titulares das Notas Promissórias, na forma prevista nesta Nota
Promissória, exceto se realizada para absorção de prejuízos; (xvi) declaração, pela Companhia, de
dividendos ou juros sobre o capital próprio enquanto inadimplente para com as obrigações
pecuniárias relacionadas às Notas Promissórias, com exceção dos dividendos obrigatórios em virtude
de disposição legal ou de dividendo mínimo obrigatório estatutário; (xvii) não renovação,
cancelamento, revogação ou suspensão das autorizações, concessões, alvarás e licenças relevantes
para o regular exercício das atividades pela Companhia, desde que tal situação persista por mais de
30 dias e que afete a capacidade operacional ou financeira da Companhia, de forma a afetar sua
capacidade em honrar tempestivamente as obrigações pecuniárias relativas às Notas Promissórias;
(xviii) uma vez implementada a Condição Suspensiva, caso o Agente Fiduciário verifique que o valor
dos Recebíveis Pagos no Trimestre (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária) seja inferior
ao Valor Mínimo (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária) e não seja realizado o Reforço
de Garantia (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária), nos termos do Contrato de Cessão
Fiduciária; (xix) uma vez implementada a Condição Suspensiva, caso o Agente Fiduciário seja
notificado da ocorrência das hipóteses do item 6.1 do Contrato de Cessão Fiduciária que façam com
que o valor dos Recebíveis Pagos no Trimestre (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária)
seja inferior ao Valor Mínimo (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária); (xx) caso as
cláusulas Décima Segunda a Décima Oitava do Contrato de Arrecadação (conforme definido no
Contrato de Cessão Fiduciária) sejam modificadas, aditadas ou de qualquer outra forma alteradas
pela Companhia, sem o prévio e expresso consentimento de titulares de Notas Promissórias
representando, no mínimo, 67% das Notas Promissórias, exceto por alterações realizadas (a) para
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inclusão da Conta Vinculada (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária) como a conta para
a qual os Recebíveis Energia (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária) devem ser
repassados pelo Banco Arrecadador (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária); e/ou (b)
com vistas à prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Arrecadação (conforme definido no
Contrato de Cessão Fiduciária); (xxi) caso ocorra a rescisão do Contrato de Arrecadação (conforme
definido no Contrato de Cessão Fiduciária), sem o prévio e expresso consentimento de titulares das
Notas Promissórias representando, no mínimo, 67% das Notas Promissórias em Circulação; (xxii)
caso o Contrato de Arrecadação (conforme definidos no Contrato de Cessão Fiduciária), por qualquer
motivo, deixe de ser válido, existente e eficaz antes de integralmente adimplidas as Notas
Promissórias; (xxiii) comprovação de falsidade e/ou incorreção nas declarações prestadas pela
Companhia nesta Nota Promissória ou no Contrato de Cessão Fiduciária, desde que afete de forma
adversa e relevante as Notas Promissórias; (xxiv) se for constatada a existência de sentença
condenatória transitada em julgado em razão da prática de atos, pela Companhia, que importem em
trabalho infantil ou trabalho escravo; ou (xxv) violação, conforme comprovada por sentença
condenatória transitada em julgado, pela Companhia, de dispositivo legal ou regulatório relativo à
prática de corrupção ou de atos lesivos à administração pública, incluindo a Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013.
Hipóteses de Vencimento Antecipado Não Automático:
A Assembleia de Titulares das Notas Promissórias deliberará sobre o vencimento antecipado das
Notas Promissórias em razão da ocorrência de qualquer das hipóteses abaixo relacionadas (“Eventos
de Inadimplemento Não Automáticos” e, em conjunto com os Eventos de Inadimplemento
Automáticos, “Eventos de Inadimplemento”): (i) ato de qualquer autoridade governamental com o
objetivo de sequestrar, expropriar, nacionalizar, desapropriar ou de qualquer modo adquirir,
compulsoriamente, parte substancial dos ativos, propriedades ou das ações do capital social da
Companhia; (ii) suspensão da concessão da Companhia para exploração dos serviços de distribuição
de energia prevista no Contrato de Concessão; (iii) se, em decorrência direta de ação ou omissão de
quaisquer administradores, conforme comprovado por sentença condenatória transitada em julgado,
a Companhia tiver sua situação reputacional afetada de forma adversa e relevante, sendo
considerados, para efeitos do presente item, como relevantes os impactos adversos: (a) na situação
(econômica, financeira ou operacional) da Companhia, nos seus negócios, bens, ativos, resultados
operacionais e/ou perspectivas; (b) no pontual cumprimento das obrigações assumidas pela
Companhia perante os Titulares das Notas Promissórias, nos termos da Cártula; e/ou (c) nos seus
poderes ou capacidade jurídica e/ou econômico-financeira de cumprir qualquer de suas obrigações
nos termos da Cártula e/ou dos demais documentos que instruem as Notas Promissórias, conforme
aplicável;(iv) caso a Companhia não envie ao Agente Fiduciário, no prazo de 15 dias contados da
Data de Emissão, comprovante do aceite a ser dado pelo Banco Arrecadador na notificação de
Cessão Fiduciária dos Recebíveis de Arrecadação (“Aceite”), conforme prevista no Contrato de
Cessão Fiduciária. Caso a Emissão não obtenha o Aceite no prazo previsto neste item e o Agente
Fiduciário realize a convocação da Assembleia de Titulares das Notas Promissórias de acordo com
a seção “Assembleia de Titulares das Notas Promissórias” descrita abaixo, e a Companhia obtenha
o Aceite antes data de realização da Assembleia de Titulares das Notas Promissórias, tal assembleia
será automaticamente cancelada;(v) descumprimento pela Companhia, por 2 trimestres
consecutivos, até o vencimento das Notas Promissórias, dos seguintes índices e limites financeiros
(“Índices Financeiros”) acompanhados trimestralmente pelo Agente Fiduciário, a serem calculados
trimestralmente pelos auditores contratados pela Companhia, com base nas informações financeiras
da Companhia ao final de cada trimestre, a partir do trimestre findo em 31 de dezembro de 2016, em
até 15 dias corridos após a divulgação à CVM das respectivas demonstrações financeiras, até o
pagamento integral dos valores devidos em virtude das Notas Promissórias: (a) o índice obtido da
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divisão da Dívida Líquida Ajustada pelo EBITDA Ajustado não poderá ser superior a 3,5 vezes; e (b)
o índice obtido da divisão entre EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras não poderá ser inferior
a 1,75 vezes.
22ª Emissão de Debêntures pela Companhia
As debêntures serão declaradas vencidas e imediatamente exigíveis, independentemente de aviso,
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, na ocorrência dos seguintes eventos: (i) pedido
de recuperação judicial ou submissão aos credores de pedido de negociação de plano de
recuperação extrajudicial formulado pela Companhia, independentemente de deferimento do
respectivo pedido; (ii) extinção, liquidação, dissolução, insolvência, pedido de auto-falência, pedido
de falência não elidido no prazo legal ou decretação de falência da Companhia; (iii) falta de
pagamento, pela Companhia, do Valor Nominal Unitário e/ou da Remuneração, nas respectivas datas
de vencimento previstas nesta Escritura, não sanadas no prazo de 1 Dia Útil contado das respectivas
datas de vencimento; (iv) rescisão e/ou término ou transferência do Contrato de Concessão e do
Contrato de Arrecadação ou ato de qualquer autoridade governamental com o objetivo de sequestrar,
expropriar, nacionalizar, desapropriar ou de qualquer modo adquirir, compulsoriamente, a totalidade
ou parte substancial dos ativos da Companhia; (v) transformação do tipo societário da Companhia,
nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações; (vi) declaração de vencimento
antecipado de qualquer dívida e/ou obrigações financeiras da Companhia, no mercado local ou
internacional em valor individual ou global superior ao equivalente em reais a US$25.000.000,00 na
data da referida declaração de vencimento antecipado; (vii) caso quaisquer dos acionistas, atuais ou
futuros, detenham ou passem a deter participação acionária igual ou superior a 30% do total do capital
social da Companhia, individualmente ou através da formação de bloco de controle de direito formado
por um acordo de acionistas; (viii) questionamento judicial da validade ou exequibilidade das
Debêntures e/ou do da Cessão Fiduciária: (a) pela Companhia e/ou qualquer de suas coligadas ou
controladas; ou (b) por qualquer outra pessoa ou entidade que não as mencionadas no item (a) acima,
neste caso específico do item (b) desde que não contestado tempestivamente pela Companhia com
vistas à elisão de tal questionamento, após validamente citada ou intimada; (ix) caso qualquer pessoa,
acionista ou não, adquirir, por meio de uma única operação, ou de sucessivas operações, ou se tornar
titular de ações de emissão da Companhia em quantidade que a obrigue a efetivar oferta pública de
aquisição de ações dos demais acionistas da Companhia, nos termos do estatuto social da
Companhia ou da regulamentação aplicável, exceto se previamente autorizado por Debenturistas
representando, no mínimo, 2/3 das Debêntures em Circulação; (x) alteração no estatuto social da
Companhia que resulte na mudança do percentual de aquisição de ações previsto no estatuto social
da Companhia, que resulte na obrigação de realização de oferta pública de aquisição de ações dos
demais acionistas da Companhia, exceto se previamente autorizado por Debenturistas
representando, no mínimo, 2/3 das Debêntures em Circulação; (xi) caso a Companhia realize uma
oferta pública de aquisição de ações para saída do segmento de Novo Mercado da B3, exceto se
previamente autorizado por Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 das Debêntures em
Circulação; (xii) se, sem o expresso consentimento dos Debenturistas, nos termos desta Escritura, a
Companhia sofrer qualquer operação de incorporação, cisão ou fusão, exceto: (a) nos casos em que
realizadas entre sociedades integrantes do seu grupo econômico; (b) mediante anuência prévia dos
Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 das Debêntures em Circulação; ou (c) se assegurado
o resgate das Debêntures para Debenturistas dissidentes, nos termos do §1° do artigo 231 da Lei das
Sociedades por Ações; (xiii) decisão judicial transitada em julgado ou arbitral definitiva, de natureza
condenatória, contra a Companhia, cujo valor total ultrapasse o equivalente em reais a
US$25.000.000,00, desde que a Companhia não comprove o pagamento ao Agente Fiduciário do
referido valor total no prazo de 30 Dias Úteis a partir do pagamento, nos prazos e termos
estabelecidos em referida decisão judicial transitada em julgado ou decisão arbitral definitiva; (xiv)
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falta de cumprimento pela Companhia: (a) na respectiva data de vencimento prevista nesta Escritura
e/ou no contrato que formalizará a Cessão Fiduciária, de qualquer obrigação pecuniária que não as
previstas no item (iii) acima, não sanada dentro do prazo de 15 dias contados da respectiva data de
vencimento; e/ou (b) de qualquer obrigação não pecuniária previstas nesta Escritura e/ou no contrato
que formalizará a Cessão Fiduciária não sanada dentro de um prazo de 30 dias de comunicação do
referido descumprimento: (i) pela Companhia ao Agente Fiduciário; ou (ii) pelo Agente Fiduciário à
Companhia, dos dois o que ocorrer primeiro, sendo que esse prazo não se aplica às obrigações para
as quais tenha sido estipulado prazo específico; (xv) distribuição de dividendos acima do mínimo
obrigatório, conforme previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, sempre que a
Companhia estiver em descumprimento com qualquer obrigação pecuniária prevista nesta Escritura;
(xvi) protesto legítimo de títulos contra a Companhia, cujo valor individual ou global ultrapasse o
equivalente em reais a US$25.000.000,00, salvo se no prazo de 15 Dias Úteis: (i) a Companhia tiver
comprovado que o protesto foi efetuado por erro ou má-fé de terceiro ou era ilegítimo; (ii) for
cancelado; ou ainda (iii) tiver a sua exigibilidade suspensa por sentença judicial; (xvii) comprovação
da inveracidade de qualquer declaração feita pela Companhia nesta Escritura, bem como provaremse ou revelarem-se incorretas, enganosas, inconsistentes ou imprecisas, qualquer das declarações
ou garantias prestadas pela Companhia nesta Escritura, em qualquer caso, que afete de forma
adversa e relevante as Debêntures; (xviii) se a Companhia utilizar os recursos líquidos obtidos com
a presente Emissão para fins diversos do previsto nesta Escritura; (xix) redução do capital social da
Companhia sem observância do disposto no parágrafo 3º do artigo 174 da Lei das Sociedades por
Ações, exceto para absorção de prejuízos acumulados, ou se tiver sido previamente aprovada pela
maioria dos Debenturistas; (xx) transferência ou qualquer forma de cessão ou promessa de cessão
a terceiros, pela Companhia, das obrigações assumidas nesta Escritura, sem a prévia anuência dos
Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 das Debêntures, reunidos em Assembleia Geral de
Debenturistas, cuja convocação mencione expressamente esta matéria; (xxi) intervenção ou
interrupção das atividades da Companhia por um período superior a 30 Dias Úteis: (i) por falta das
autorizações e/ou licenças (inclusive ambientais) necessárias para o exercício de suas atividades,
inclusive no caso de não renovação, não obtenção, cancelamento, revogação, suspensão ou extinção
das renovações das autorizações, subvenções, alvarás ou licenças, inclusive as ambientais; ou (ii)
em decorrência de arresto, sequestro, penhora ou qualquer outra medida judicial que implique perda
da propriedade ou posse direta da totalidade ou parte substancial dos ativos da Companhia, em
qualquer dos casos (i) e (ii) acima de modo a afetar de forma adversa e relevante a capacidade da
Companhia em honrar seus compromissos pecuniários da Emissão; (xxii) descumprimento da
obrigação de compartilhamento da Cessão Fiduciária, conforme disposto na Cláusula 4.4.1.2 acima,
observados os prazos e procedimento estabelecidos no contrato de garantia que formaliza a Cessão
Fiduciária; e (xxiii) não observância, pela Companhia, por 2 trimestres consecutivos dos seguintes
índices e limites financeiros (“Índices Financeiros”), verificados trimestralmente pelo Agente
Fiduciário, a serem calculados pela Companhia, e apurados e revisados trimestralmente pelos
auditores contratados pela Companhia, com base nas informações financeiras da Companhia, ao
final de cada trimestre, a partir de 31 de dezembro de 2017, em até 15 dias corridos após a divulgação
à CVM das respectivas demonstrações financeiras, até o pagamento integral dos valores devidos em
virtude das Debêntures: (a) o índice obtido da divisão da Dívida Líquida Ajustada pelo EBITDA
Ajustado não poderá ser superior a 3,5 vezes; e (b) o índice obtido da divisão entre EBITDA Ajustado
pelas Despesas Financeiras não poderá ser inferior a 1,75 vezes.
23ª Emissão de Debêntures pela Companhia
As debêntures serão declaradas vencidas e imediatamente exigíveis, independentemente de aviso,
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, na ocorrência dos seguintes eventos: (i) alteração
do controle acionário (conforme definição de controle prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades
por Ações) da Emissora, sem a prévia anuência dos Debenturistas representando no mínimo, 66%
(sessenta e seis por cento) das Debêntures da respectiva série, reunidos em Assembleia Geral de
Debenturistas (conforme abaixo definido) da série em questão, cuja convocação mencione
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expressamente esta matéria, exceto no caso em que a alteração do controle acionário não resulte
em rebaixamento do rating da Emissão em mais de 1 (um) nível (notch), conforme rating atribuído
pela Standard & Poor’s Rating Services (“S&P”), Fitch Ratings (“Fitch”) ou equivalente pela Moody's
Investors Service (“ Moody’s”). Para fins deste subitem, somente haverá alteração do controle
acionário da Emissora se a Fiadora, deixar de ser a controladora direta ou indireta da Emissora; (ii)
transformação do tipo societário da Emissora, inclusive transformação da Emissora em sociedade
limitada, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações; (iii)transferência ou
qualquer forma de cessão ou promessa de cessão a terceiros, pela Emissora e/ou pela Fiadora, das
obrigações assumidas nesta Escritura, sem a prévia anuência dos Debenturistas representando, no
mínimo, 66% (sessenta e seis por cento) das Debêntures em Circulação da respectiva série, reunidos
em Assembleia Geral de Debenturistas (conforme abaixo definido) da série em questão, cuja
convocação mencione expressamente esta matéria; (iv)falta de cumprimento pela Emissora e/ou
pela Fiadora, de qualquer obrigação não pecuniária prevista nesta Escritura de Emissão não sanada
dentro de um prazo de 15 (quinze) Dias Úteis do recebimento de comunicação acerca do referido
descumprimento: (A) pela Emissora e/ou pela Fiadora ao Agente Fiduciário; ou (B) pelo Agente
Fiduciário à Emissora e/ou à Fiadora, dos dois o que ocorrer primeiro, sendo que esse prazo não se
aplica às obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo específico; (v) nacionalização,
desapropriação, confisco ou qualquer ato governamental que acarrete a apreensão de ativos da
Emissora essenciais para a consecução de sua atividade de distribuidora de energia elétrica,
apreensão esta que afete de forma relevante e negativa a capacidade da Emissora de honrar
tempestivamente as obrigações pecuniárias relativas às Debêntures; (vi) se a Emissora sofrer
qualquer operação de incorporação, cisão ou fusão, exceto: (a) nos casos em que a incorporação,
cisão ou fusão não resulte em rebaixamento do rating da Emissão em mais de 1 (um) nível (notch)
conforme rating atribuído pela Fitch, Moody’s ou Standard & Poor’s; (b) nos casos em que realizadas
entre sociedades integrantes do seu grupo econômico; (c) mediante anuência prévia dos
Debenturistas representando, no mínimo, 66% (sessenta e seis por cento) das Debêntures em
Circulação da respectiva série, reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas (conforme abaixo
definido) da série em questão; ou (d) se assegurado o resgate das Debêntures para Debenturistas
dissidentes, nos termos do §1° do artigo 231 da Lei das Sociedades por Ações; (vii) se houver
alteração do objeto social da Emissora de forma a alterar as suas atividades preponderantes; (viii)
não observância, pela Emissora, por 2 (dois) trimestres consecutivos do seguinte índice financeiro
no limite abaixo estabelecido nas datas das suas respectivas apurações trimestrais constantes das
Informações Trimestrais - ITR e/ou das Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP apresentadas
pela Emissora à CVM, a ser calculado e apurado pela Emissora, e acompanhado e revisado
trimestralmente pelo Agente Fiduciário, sendo que a primeira verificação para fins deste subitem
ocorrerá com relação ao terceiro trimestre de 2018 (“Índice Financeiro”): o índice obtido da divisão
da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA (conforme definidos abaixo), que não deverá ser superior
a 3,5 (três inteiros e cinco décimos); (ix) comprovação da inveracidade de qualquer declaração feita
pela Emissora ou pela Fiadora nesta Escritura de Emissão, bem como provarem-se ou revelarem-se
falsas, incorretas, enganosas, inconsistentes ou imprecisas quaisquer das declarações ou garantias
prestadas pela Emissora ou pela Fiadora nesta Escritura de Emissão, em qualquer caso, que afete
de forma adversa e relevante as Debêntures; (x) redução do capital social da Emissora sem
observância do disposto no parágrafo 3º do artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações, exceto para
absorção de prejuízos acumulados, ou se tiver sido previamente aprovada pela maioria dos
Debenturistas; (xi) perda ou cancelamento do registro de companhia aberta da Emissora na CVM,
observado que a Emissora poderá converter seu registro para companhia aberta “Categoria B”; (xii)
cessão, venda e/ou qualquer forma de alienação (“Alienação”) pela Emissora por qualquer meio,
de forma gratuita ou onerosa, de bens do ativo não-circulante da Emissora cujo valor individual ou
agregado seja superior a 20% (vinte por cento) do ativo total da Emissora (conforme apurado com
base nas demonstrações financeiras da Emissora mais recentes divulgada anteriormente à respectiva
Alienação), observado que não estão vedados por este item (a) qualquer forma de cessão ou
alienação fiduciária em garantia de qualquer ativo da Emissora, (b) a Alienação de ativos para
substituição dos mesmos por ativos equivalentes; e/ou (c) a Alienação de recebíveis da Emissora;
(xiii) caso a Fiança, por qualquer motivo, venha a deixar de ser válida ou deixe de ser oponível em
relação à Fiadora, ou, ainda caso a Emissora, a Fiadora ou quaisquer terceiros tentem praticar ou
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interpor, ou pratiquem ou interponham, quaisquer atos ou medidas, judiciais ou extrajudiciais, que
objetivem anular, questionar, revisar, cancelar, repudiar, suspender ou invalidar a Fiança e/ou
quaisquer das obrigações da Fiadora nos termos da presente Escritura de Emissão; (xiv)
inadimplemento de qualquer dívida financeira ou qualquer obrigação pecunária em qualquer
(quaisquer) acordo(s) do(s) qual(is) a Emissora e/ou a Fiadora seja parte como devedora ou
garantidora, cujo valor, individual ou agregado, seja superior a R$90.000.000,00 (noventa milhões
de reais), ou seu equivalente em outra moeda, exceto se (a) sanado no prazo máximo de 3 (três)
Dias Úteis contados do respectivo inadimplemento; ou (b) a Emissora ou a Fiadora, conforme o caso,
obtiver as medidas legais e/ou judiciais cabíveis para o não pagamento no prazo máximo de 3 (três)
Dias Úteis contados do respectivo inadimplemento; (xv) questionamento judicial da validade ou
exequibilidade das Debêntures, por qualquer pessoa não mencionada no inciso (viii) da Cláusula
6.1.1, desta Escritura de Emissão, da Fiança, desde que não contestado tempestivamente pela
Emissora ou pela Fiadora com vistas à elisão de tal questionamento, após validamente citada ou
intimada.
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19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve planos de recompra aprovados pela administração da Companhia nos últimos 3 exercícios sociais.
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19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
Exercício social 31/12/2017
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial
Quantidade adquirida

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

0
3.058.154

49.236.279,40

Quantidade alienada

0

0,00

Quantidade cancelada

0

Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

3.058.154
0,000000%
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20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários

Data aprovação

15/05/2008

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

A Companhia, seus acionistas controladores, diretos ou indiretos, membros do Conselho de
Administração, diretores, membros do Conselho Fiscal, membros dos comitês ou de quaisquer
órgãos com funções técnicas e consultivas, criados por disposição estatutária, empregados da
Companhia que, em virtude de seu cargo, função ou posição, ou circunstancialmente, tenham
acesso a Informações Relevantes, quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição
nos Acionistas Controladores, nas sociedades controladas e nas sociedades coligadas, tenha
acesso ou conhecimento de informações relevantes, prestadores de serviços e qualquer pessoa
que tenha aderido expressamente à Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da
Companhia (“Pessoas Vinculadas”).

Principais características e locais de consulta
A Companhia adota as regras estabelecidas na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002
(“Instrução CVM nº 358”), quanto à negociação de valores mobiliários de sua emissão. Sendo assim, as Pessoas Vinculadas são
vedados de negociar valores mobiliários de emissão da Companhia, incluindo operações com derivativos que envolvam valores
mobiliários de emissão da Companhia, nos períodos e condições descritos abaixo.
A Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia tem por finalidade registrar e esclarecer os critérios e
procedimentos a serem empregados pelas Pessoas Vinculadas para evitar que os valores mobiliários sejam por elas negociados
mediante a utilização de informação privilegiada, prevenindo, assim, a ocorrência da prática de insider trading, isto é, a utilização de
informação privilegiada de que a pessoa vinculada tenha conhecimento e da qual deva manter sigilo, por força do disposto no artigo 155,
§§ 1º a 4º, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), e na Instrução da CVM nº 358, capaz de
propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, mediante negociação, em nome próprio ou de terceiros, com valores mobiliários. A
Política de Negociação de Ações da Companhia pode ser acessada nos seguintes endereços: (i) sede da Companhia: Av. Dr. Marcos
Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, Sitio Tamboré, CEP 06460-040, Barueri-SP; e (ii) internet: website da Companhia
(ri.eletropaulo.com.br) no link “Governança Corporativa”, a opção “Políticas e Regimentos”; website da CVM (www.cmv.gov.br) e website
da B3 (www.bmfbovespa.com.br).
Períodos de vedação e descrição
Nenhuma Pessoa Vinculada com acesso à informação privilegiada poderá negociar a qualquer
dos procedimentos de fiscalização tempo valores mobiliários de emissão da Companhia, independente de determinação do Diretor
de Relações com Investidores, antes que tal informação seja divulgada ao mercado. As Pessoas
Vinculadas não poderão negociar valores mobiliários de emissão da Companhia nos seguintes
períodos: (i) no período de 1 (um) mês que antecede o encerramento do exercício social, até a
publicação do anúncio que colocar à disposição dos acionistas as demonstrações financeiras
anuais da Companhia e demais documentos relacionados no artigo 133 da Lei das Sociedades
por Ações; (ii) durante o período de 15 (quinze) dias anterior à divulgação das informações
financeiras trimestrais; (iii) se estiver em curso a aquisição ou alienação, pela Companhia, de
ações de sua própria emissão; (iv) se houver intenção de promover fusão, incorporação, cisão
total ou parcial, transformação ou reorganização societária envolvendo a Companhia; (v) quando
tiverem conhecimento de informação relevante ainda não divulgada ao mercado, até o momento
em que tal divulgação for efetivada; (vi) nos períodos determinados pela regulamentação emitida
pela CVM; e/ou (vii) nos demais períodos declarados pelo Diretor de Relações com Investidores
como períodos especiais de vedação à negociação.
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações
$V QRUPDV UHJLPHQWRV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV UHODWLYRV j GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV TXH D
&RPSDQKLD DGRWD HVWmR GHVFULWRV QD VXD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR ,QIRUPDo}HV 5HOHYDQWHV H
0DQXWHQomR GH 6LJLOR GH ,QIRUPDo}HV 5HOHYDQWHV FRQIRUPH GLVSRVWD QR LWHP  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
$ &RPSDQKLD SRVVXL XPD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR GH ,QIRUPDo}HV 5HOHYDQWHV H 0DQXWHQomR GH
6LJLORGH,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV ³3ROtWLFDGH'LYXOJDomR´RX³3ROtWLFD´ QRVWHUPRVGD,QVWUXomR
&90QGHGHMDQHLURGHHVXDVDOWHUDo}HVSRVWHULRUHV$SROtWLFDGD&RPSDQKLDIRL
DSURYDGD HP UHXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHDOL]DGD HP  GH PDUoR GH  H p
GHVWLQDGD DRV VHXV HYHQWXDLV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV DGPLQLVWUDGRUHV FRQVHOKHLURV ILVFDLV H
SHVVRDV UHODFLRQDGDV TXH VLJQLILFD DV SHVVRDV TXH PDQWHQKDP RV YtQFXORV LQGLFDGRV D VHJXLU
FRP GLUHWRUHV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRQVHOKHLURV ILVFDLV H PHPEURV GRV
yUJmRV FRP IXQo}HV WpFQLFDV RX FRQVXOWLYDV GD &RPSDQKLD TXH WHQKDP DFHVVR D DWR RX IDWR
UHOHYDQWHHSHVVRDVItVLFDVRXMXUtGLFDVTXHPDQWHQKDPFRPDVSHVVRDVPHQFLRQDGDVQRVLWHQV
DQWHULRUHVRVVHJXLQWHVYtQFXORV L RF{QMXJHGHTXHPQmRHVWHMDVHSDUDGRMXGLFLDOPHQWH LL R D 
FRPSDQKHLUR D H LLL TXDOTXHUGHSHQGHQWHLQFOXtGRQDGHFODUDomRDQXDOGRLPSRVWRGHUHQGD
$3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGD&RPSDQKLDWHPSRUREMHWLYRHVWDEHOHFHUGLUHWUL]HVHSURFHGLPHQWRVD
VHUHP REVHUYDGRV SHOD &RPSDQKLD H SHVVRDV D HOD YLQFXODGDV 3HVVRDV 5HODFLRQDGDV  QR TXH
WDQJH j GLYXOJDomR GH DWR RX IDWR UHOHYDQWH ³,QIRUPDo}HV 5HOHYDQWHV´ RX ³,QIRUPDo}HV
3ULYLOHJLDGDV´  H D PDQXWHQomR GR VLJLOR GH ,QIRUPDo}HV 3ULYLOHJLDGDV $ SUHVHQWH 3ROtWLFD IRL
HODERUDGDQRVWHUPRVGDOHJLVODomRDSOLFiYHO$WUDYpVGHODD&RPSDQKLDDVVXPHRFRPSURPLVVR
GH GLYXOJDU LQIRUPDo}HV GH PDQHLUD RSRUWXQD FRQVLVWHQWH H FRQILiYHO HP FRQVRQkQFLD FRP DV
H[LJrQFLDVOHJDLVYLVDQGRRDFHVVRHTXkQLPHjV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHVGD&RPSDQKLDDWRGRV
RVVHJPHQWRVGDFRPXQLGDGHLQYHVWLGRUDHPHUFDGRHPJHUDO
$V3HVVRDV5HODFLRQDGDVGHYHUmRDGHULUPHGLDQWHDDVVLQDWXUDGRWHUPRGHDGHVmRj3ROtWLFDGH
'LYXOJDomRRXUHDOL]DUDGHVmRHOHWU{QLFDSRUPHLRGHVLVWHPDHVSHFtILFR
&DVR D &RPSDQKLD QR FXUVR GH TXDOTXHU QHJRFLDomR RX GLVFXVVmR GH DVVXQWRV D HOD
UHODFLRQDGRVPDQWHQKDFRQWDWRHGrFRQKHFLPHQWRGH,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHVQmRGLYXOJDGDVD
WHUFHLURV TXH QmR VHMDP FRQVLGHUDGRV 3HVVRDV 5HODFLRQDGDV SRGHUi H[LJLU GH WDLV WHUFHLURV D
DVVLQDWXUDGHXPWHUPRGHFRQILGHQFLDOLGDGHQRVWHUPRVGR$QH[R,,j3ROtWLFDGH'LYXOJDomR
$ 3HVVRD 5HODFLRQDGD TXH WLYHU FRQKHFLPHQWR GH ,QIRUPDomR 5HOHYDQWH GHYHUi VHPSUH TXH
YHULILFDUDRPLVVmRQDVXDGLYXOJDomRUHODWDUDLUUHJXODULGDGHSRUHVFULWRDR'LUHWRUGH5HODo}HV
FRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLDLQFOXVLYHQDKLSyWHVHGRSDUiJUDIR~QLFRGRDUWLJRGD,QVWUXomR
&90  1D KLSyWHVH GH GHFRUULGRV  FLQFR  GLDV ~WHLV GD GDWD HP TXH IRL UHDOL]DGD D
UHIHULGDFRPXQLFDomRHQmRVHFRQILJXUDQGRDGHFLVmRGHPDQWHUVLJLORWRPDGDQDIRUPDGRDUWLJR
GD,QVWUXomRGD&90QD3HVVRD5HODFLRQDGDFRQVWDWDUDRPLVVmRGR'LUHWRUGH5HODo}HV
FRP,QYHVWLGRUHVQRFXPSULPHQWRGHVHXGHYHUGHFRPXQLFDomRHGLYXOJDomRDSHVVRDYLQFXODGD
VRPHQWH VH H[LPLUi GH UHVSRQVDELOLGDGH SHOD RPLVVmR GH GLYXOJDomR GH ,QIRUPDomR 5HOHYDQWH
FDVRDFRPXQLTXHLPHGLDWDPHQWHj&90
$ FRPXQLFDomR GH LQIRUPDo}HV UHOHYDQWHV j &90 H jV %ROVDV GH 9DORUHV GHYH VHU IHLWD
LPHGLDWDPHQWH SRU PHLR GH GRFXPHQWR HVFULWR GHVFUHYHQGR GHWDOKDGDPHQWH D LQIRUPDomR
UHOHYDQWHGHIRUPDFODUDHSUHFLVDHPOLQJXDJHPDFHVVtYHODRS~EOLFRLQYHVWLGRULQGLFDQGRDLQGD
VHPSUHTXHSRVVtYHORVYDORUHVHQYROYLGRVHRXWURVHVFODUHFLPHQWRVTXHD&RPSDQKLDHQWHQGHU
QHFHVViULR
$ ,QIRUPDomR 5HOHYDQWH GHYH VHU GLYXOJDGD DR S~EOLFR SRU PHLR GH DQ~QFLR QR PtQLPR HP XP
GRVVHJXLQWHVFDQDLVGHFRPXQLFDomR L MRUQDLVGHJUDQGHFLUFXODomRXWLOL]DGRVUHJXODUPHQWHSDUD
WDOILPSHOD&RPSDQKLDRX LL SHORPHQRV XP SRUWDOGHQRWtFLDVFRPSiJLQDQDUHGHPXQGLDOGH
FRPSXWDGRUHVTXHGLVSRQLELOL]HHPVHomRGLVSRQtYHOSDUDDFHVVRJUDWXLWRDLQIRUPDomRHPVXD
LQWHJUDOLGDGH2DQ~QFLRGLYXOJDGRQDIRUPD³ L ´PHQFLRQDGDSRGHFRQWHUDGHVFULomRUHVXPLGDGD
LQIRUPDomRUHOHYDQWHGHVGHTXHLQGLTXHHQGHUHoRQDLQWHUQHWRQGHHVWHMDGLVSRQtYHODGHVFULomR
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
FRPSOHWD GD LQIRUPDomR UHOHYDQWH HP WHRU QR PtQLPR LGrQWLFR DR WH[WR HQYLDGR j &90 H jV
%ROVDVGH9DORUHV
6HPSUH TXH IRU YHLFXODGD ,QIRUPDomR 5HOHYDQWH SRU TXDOTXHU PHLR GH FRPXQLFDomR LQFOXVLYH
LQIRUPDomR j LPSUHQVD RX HP UHXQLmR GH HQWLGDGHV GH FODVVH LQYHVWLGRUHV DQDOLVWDV RX FRP
S~EOLFRVHOHFLRQDGRQR%UDVLORXQRH[WHULRUD,QIRUPDomR5HOHYDQWHVHUiSUHFHGLGDRXGLYXOJDGD
VLPXOWDQHDPHQWHj&90jV%ROVDVGH9DORUHVHQWLGDGHVGRPHUFDGRGHEDOFmRRUJDQL]DGRHP
TXHRVYDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLDVHMDPQHJRFLDGRVHDRS~EOLFRLQYHVWLGRUHPJHUDO
7RGDV DV ,QIRUPDo}HV 5HOHYDQWHV GD &RPSDQKLD VHUmR FHQWUDOL]DGDV QD SHVVRD GR 'LUHWRU GH
5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV R TXDO p UHVSRQViYHO SHOD FRPXQLFDomR H GLYXOJDomR GDV PHVPDV
4XDOTXHU 3HVVRD 5HODFLRQDGD TXH WHQKD FRQKHFLPHQWR GH DWRV RX IDWRV TXH SRVVDP FRQILJXUDU
,QIRUPDomR 5HOHYDQWH GHYHUi SURFHGHU j FRPXQLFDomR LPHGLDWD GRV PHVPRV SRU HVFULWR DR
'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV 3DUD ILQV GH RULHQWDomR VHPSUH TXH KRXYHU G~YLGD D
UHVSHLWRGRFDUiWHUGH,QIRUPDomR3ULYLOHJLDGDRX5HOHYDQWHGHGHWHUPLQDGDLQIRUPDomRGHYHVH
HQWUDUHPFRQWDWRFRPR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD
$V3HVVRDV5HODFLRQDGDVGHYHPJXDUGDUVLJLORDFHUFDGH,QIRUPDo}HV3ULYLOHJLDGDVRX5HOHYDQWHV
jVTXDLVWHQKDPDFHVVRDWpTXHWDLV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHVVHMDPGLYXOJDGDVDRPHUFDGREHP
FRPR ]HODU SDUD TXH VHXV VXERUGLQDGRV H WHUFHLURV GH VXD FRQILDQoD WDPEpP R IDoDP 'HVVD
PDQHLUD GHYHP DEVWHUVH GH GLVFXWLU ,QIRUPDo}HV 5HOHYDQWHV HP OXJDUHV S~EOLFRV 'D PHVPD
IRUPD DV 3HVVRDV 5HODFLRQDGDV VRPHQWH GHYHUmR WUDWDU GH DVVXQWRV UHODFLRQDGRV j ,QIRUPDomR
5HOHYDQWHFRPDTXHOHVTXHGHODWHQKDPQHFHVVLGDGHGHWHUFRQKHFLPHQWR
$ YLRODomR jV UHJUDV HVWDEHOHFLGDV QD3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR QD ,QVWUXomR &90  H QRV
GHPDLV GLVSRVLWLYRV OHJDLV H UHJXODPHQWDUHV DSOLFiYHLV SRGHUi VXMHLWDU R LQIUDWRU D UHVSRQGHU
SURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRVDQFLRQDGRUHjDSOLFDomRSHOD&90GDVVHJXLQWHVSHQDOLGDGHVSUHYLVWDV
QRDUWLJRGD/HLQ L DGYHUWrQFLD LL PXOWD LLL VXVSHQVmRRXLQDELOLWDomRSDUDR
H[HUFtFLRGRVFDUJRVGHDGPLQLVWUDGRURXFRQVHOKHLURILVFDOGHFRPSDQKLDDEHUWDGHHQWLGDGHGR
VLVWHPD GH GLVWULEXLomR GH YDORUHV PRELOLiULRV RX GH RXWUDV HQWLGDGHV TXH GHSHQGDP GH
DXWRUL]DomRRXUHJLVWURQD&90HRX LY SURLELomRSDUDDWXDUGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHHPXPDRX
PDLVPRGDOLGDGHVGHRSHUDomRQRPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRV
4XDOTXHU DSULPRUDPHQWR RX UHIRUPXODomR GD SUHVHQWH 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR GHYHUi VHU
GHOLEHUDGD SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H HQFDPLQKDGD j &90 H jV %ROVDV GH 9DORUHV 7DLV
GHOLEHUDo}HV HQWUHWDQWR QmR SRGHUmR RFRUUHU QD SHQGrQFLD GH ,QIRUPDomR 5HOHYDQWH DLQGD QmR
GLYXOJDGDSHOD&RPSDQKLD
$3ROtWLFDGH'LYXOJDomRSRGHVHUDFHVVDGDQRVVHJXLQWHVHQGHUHoRV L VHGHGD&RPSDQKLD$Y
'U0DUFRV3HQWHDGRGH8OK{D5RGULJXHVQ6LWLR7DPERUp&(3%DUXHUL63H
LL  LQWHUQHW website GD &RPSDQKLD ULHOHWURSDXORFRPEU  QR OLQN ³*RYHUQDQoD &RUSRUDWLYD´ D
RSomR ³3ROtWLFDV H 5HJLPHQWRV´ website GD &90 ZZZFPYJRYEU  H website GD %
ZZZEPIERYHVSDFRPEU 
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações
2DGPLQLVWUDGRUUHVSRQViYHOSHODLPSOHPHQWDomRPDQXWHQomRDYDOLDomRHILVFDOL]DomRGDSROtWLFD
GHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVGD&RPSDQKLDpRVHX'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
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21.4 - Outras informações relevantes

7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVUHIHUHQWHVDHVWHLWHPIRUDPGLYXOJDGDVQRVLWHQVDFLPD
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