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1.1 - Declaração e Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

José Carlos de Miranda Farias

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

José Pedro de Alcântara Júnior

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores

Os diretores acima qualificados, declaram que:
a. reviram o formulário de referência
b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a
19
c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do
emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores
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2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

287-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

CPF/CNPJ

61.562.112/0001-20

Período de prestação de serviço

29/04/2009 a 03/02/2014

Descrição do serviço contratado

Serviços regulares e especiais de auditoria independente, incluindo a Revisão das Informações Trimestrais (ITR) locais (ITR01/2009 a ITR-03/2013), a Auditoria das Demonstrações Financeiras locais e em USGAAP/SEC, dos exercícios de 2009 a
2013, inclusive demonstrações consolidadas, a Revisão dos Procedimentos Fiscais e Tributários, o Exame das
Demonstrações Financeiras e Informações Complementares requeridas pela Agência Reguladora (Aneel), CVM e Instituições
Financeiras (p.ex. BIRD/BID), emissão de relatórios e documentos decorrentes dos serviços prestados e o exame dos
controles internos segundo normas do Ibracon a da Lei estadunidense Sarbanes-Oxley – SOX, com a emissão de relatórios e
certificados requeridos, conforme condições estabelecidas no Edital de Licitação e seus anexos. Informamos que a
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, durante os exercícios de 2009 a 2013, não prestou a esta Companhia
outros serviços além dos serviços de auditoria independente citados.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

O montante de remuneração correspondente à prestação dos serviços de auditoria independente citados, referente ao
exercício de 2014, foi de R$ 502.850,27.

Justificativa da substituição

A substituição dos auditores independentes da Companhia se deu em função do término do contrato de prestação de serviços
e do prazo para rotatividade de auditores previsto no artigo 31 da Instrução CVM nº 308/99. Foram contratados novos serviços
regulares e especiais de auditoria independente para as empresas do Sistema ELETROBRAS, no período de 2014 a 2017,
Concorrência DAC nº 01/2013.

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

Não aplicável

Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

CPF

Endereço

Gilberto Bagaiolo Contador

29/04/2009 a 31/12/2012

861.271.368-49

Rua Padre Carapuceiro, 733, 802, Boa Viagem, Recife, PE, Brasil, CEP 51020-280, Telefone (81)
34658688, Fax (81) 34651063, e-mail: gilberto.bagaiolo@br.pwc.com

José Vital Pessôa Monteiro Filho

01/01/2013 a 03/02/2014

856.126.184-68

Rua Padre Carapuceiro, 733, 802, Boa Viagem, Recife, PE, Brasil, CEP 51020-280, Telefone (81)
34658688, Fax (81) 34651063, e-mail: jose.vital@br.pwc.com
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

418-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

KPMG Auditores Independentes

CPF/CNPJ

57.755.217/0001-29

Período de prestação de serviço

04/02/2014

Descrição do serviço contratado

Serviços regulares e especiais de auditoria independente, compreendendo a Auditoria das Demonstrações Financeiras
individuais e consolidadas, para fins locais (CPC/CVM) e IASB/SEC, dos exercícios de 2014, 2015 e 2016 e a Revisão das
Informações Trimestrais (1T2014, 2T2014, 3T2014, 1T2015, 2T2015, 3T2015, 1T2016, 2T2016 e 3T2016). Inclui, também, a
revisão dos procedimentos fiscais e tributários, o exame das demonstrações financeiras e informações complementares
requeridas pela Agência Reguladora (ANEEL), CVM e Instituições Financeiras (p.ex. BIRD/BID), emissão de relatórios
especiais e documentos decorrentes dos serviços prestados, além do exame dos controles internos segundo normas do
IBRACON a da Lei Norte-Americana Sarbanes-Oxley - SOX, com a emissão de relatórios requeridos, para as empresas do
Sistema ELETROBRAS, conforme as especificações e condições estabelecidas no Edital de Licitação e seus anexos.
Informamos que a KPMG, para os exercícios de 2014 e 2015, não prestou a esta Companhia outros serviços além dos
serviços de auditoria independente citados.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

O montante de remuneração correspondente à prestação dos serviços de auditoria independente citados, referente ao
exercício de 2015, foi de R$ 867.207,16.

Justificativa da substituição

A contratação visa atender ao disposto no artigo 31 da Instrução CVM 308/99, o qual determina a rotatividade dos auditores
independentes a cada cinco anos.

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

Não aplicável

Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

CPF

João Alberto da Silva Neto

18/05/2015

551.696.510-15

Av. Eng. Domingos Ferreira, 2589, Sala 104, Boa Viagem, Recife, PE, Brasil, CEP 51020-031,
Telefone (81) 34147950, Fax (81) 34147951, e-mail: jasilva@kpmg.com.br

Leonardo Augusto Giusti

04/02/2014 a 15/05/2015

255.515.648-86

Av. Eng. Domingos Ferreira, 2589, Sala 104, Boa Viagem, Recife, PE, Brasil, CEP 51020-031,
Telefone (81) 34147950, Fax (81) 34147951, e-mail: lgiusti@kpmg.com.br

Endereço
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2.3 - Outras informações relevantes

$ .30* $XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV IRL FRQWUDWDGD SHOD (OHWUREUDV SRU PHLR GH SURFHVVR OLFLWDWyULR FRPR
HPSUHVD~QLFDSDUDUHDOL]DomRGRVVHUYLoRVGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWHSDUDWRGDVDVHPSUHVDVGR6LVWHPD2
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD+LGUR(OpWULFDGR6mR)UDQFLVFRUHXQLXVHQRGLDGHDEULOGH
 H UDWLILFRX D GHFLVmR GD VXD FRQWURODGRUD SDUD D FRQWUDWDomR GD HPSUHVD .30* $XGLWRUHV
,QGHSHQGHQWHV TXH SUHVWDUi VHUYLoRV UHJXODUHV H HVSHFLDLV GH DXGLWRULD LQGHSHQGHQWH SDUDR SHUtRGR GHWUrV
DQRVDSDUWLUGR,75
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3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais)

Exercício social (31/12/2015)

Exercício social (31/12/2014)

Exercício social (31/12/2013)

8.864.214.000,00

9.523.869.000,00

11.305.915.233,57

14.950.392.000,00

14.972.286.000,00

17.134.252.783,48

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

4.039.862.000,00

3.563.435.000,00

4.098.483.330,52

Resultado Bruto

1.259.031.000,00

1.766.618.000,00

1.387.226.243,26

-475.992.000,00

-1.117.938.000,00

-466.065.961,62

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

55.904.895

55.904.895

55.904.895

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

158,558167

170,358410

202,234800

Resultado Básico por Ação

-8,514317

-19,997140

-8,336765

Resultado Diluído por Ação

-8,51

-20,00

-8,34

Patrimônio Líquido
Ativo Total

Resultado Líquido
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3.2 - Medições não contábeis



D
YDORUGDVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLV

$ JHUDomR RSHUDFLRQDO GH FDL[D H[SUHVVD SHOR (%,7'$ OXFUR DQWHV GRV MXURV LPSRVWRV GHSUHFLDomR H
DPRUWL]DomR DMXVWDGRSHODUHFHLWDILQDQFHLUDSURYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDVUHYHUVmRGHLPSDLUPHQWSURYLVmR
SDUDSHUGDQDUHDOL]DomRGHLQYHVWLPHQWRVSURYLVmRSDUD3ODQRGH,QFHQWLYRDR'HVOLJDPHQWR9ROXQWiULR
3,'9HFRQWUDWRRQHURVRIRLGH5PLOK}HVHPFRQWUDRPRQWDQWHQHJDWLYRGH5PLOK}HV
HP$PDUJHP(%,7'$ (%,7'$5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD IRLGHHPFRQWUD
REWLGDHPUHSUHVHQWDQGRXPDUHFXSHUDomRGHSRQWRVSHUFHQWXDLV

2 (ELWGD p FDOFXODGR XWLOL]DQGRVH R UHVXOWDGR DQWHV GD SURYLVmR SDUD R LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR
VRFLDO GDV GHVSHVDV ILQDQFHLUDV GDV GHVSHVDV GH GHSUHFLDomR H DPRUWL]DomR GDV SURYLV}HV SDUD
FRQWLQJrQFLDV H GH RXWUDV SURYLV}HV H UHYHUV}HV TXH QmR DIHWDP R FDL[D GD &RPSDQKLD 2 (ELWGD QmR
UHSUHVHQWDRIOX[RGHFDL[DSDUDRVSHUtRGRVDSUHVHQWDGRVHQmRGHYHVHUFRQVLGHUDGRFRPRVXEVWLWXWRSDUDR
OXFUROtTXLGRFRPRLQGLFDGRUGRGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDRXFRPRVXEVWLWXWRSDUDRIOX[RGH
FDL[D FRPR LQGLFDGRU GH OLTXLGH] 2 (ELWGD p XPD LQIRUPDomR DGLFLRQDO jV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV GD
&RPSDQKLD H QmR GHYH VHU XWLOL]DGR HP VXEVWLWXLomR DRV UHVXOWDGRV DXGLWDGRV 2 (EWLGD QmR SRVVXL
VLJQLILFDGRSDGURQL]DGRHDGHILQLomRGH(ELWGDGD&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFRPSDUiYHOjTXHODVXWLOL]DGDV
SRURXWUDVHPSUHVDV

E
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3.2 - Medições não contábeis



F
H[SOLFDo}HV VREUH R PRWLYR SHOR TXDO D &RPSDQKLD HQWHQGH TXH WDLV PHGLo}HV VmR PDLV
DSURSULDGDVSDUDDFRUUHWDFRPSUHHQVmRGDVXDFRQGLomRILQDQFHLUDHGRUHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HV

2 (ELWGD p XWLOL]DGR FRPR XPD PHGLGD GH GHVHPSHQKR SHOD DGPLQLVWUDomR PRWLYR SHOR TXDO D &RPSDQKLD
HQWHQGH VHU LPSRUWDQWH D VXD LQFOXVmR QHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD $ $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD
DFUHGLWD TXH R (ELWGD p XPD PHGLGD SUiWLFD SDUD DIHULU VHX GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO H SHUPLWLU XPD
FRPSDUDomR FRP RXWUDV FRPSDQKLDV GR PHVPR VHJPHQWR DLQGD TXH RXWUDV HPSUHVDV SRVVDP FDOFXOiOR GH
PDQHLUDGLVWLQWD

$$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHR(ELWGDUHWUDWDRGHVHPSHQKRGD&RPSDQKLDVHPDLQIOXrQFLD
GH IDWRUHV OLJDGRV GHQWUH RXWUDV FRLVDV L  j VXD HVWUXWXUD GH FDSLWDO FRPR GHVSHVDV FRP MXURV GH VHX
HQGLYLGDPHQWR LL jVXDHVWUXWXUDWULEXWiULDFRPRVHXLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOH LLL jVVXDV
GHVSHVDV FRP GHSUHFLDo}HV H DPRUWL]Do}HV (VWDV FDUDFWHUtVWLFDV QR HQWHQGLPHQWR GD &RPSDQKLD WRUQDP R
(ELWGD XPD PHGLGD PDLV SUiWLFD H PDLV DSURSULDGD GH VHX GHVHPSHQKR SRLV DIHUH GH IRUPD PDLV SUHFLVD R
UHVXOWDGRDGYLQGRH[FOXVLYDPHQWHGRGHVHQYROYLPHQWRGHVXDVDWLYLGDGHV
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras

1mRKRXYHHYHQWRVVXEVHTHQWHVjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVHQFHUUDGDVHP
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3.4 - Política de destinação dos resultados
Apresentamos a seguir a política de destinação dos resultados da Companhia nos 3 últimos exercícios
sociais:
a. regras sobre retenção de lucros
A Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, Lei das Sociedades por Ações, define "lucro líquido" de
qualquer exercício social como o resultado do exercício após a provisão para o imposto de renda e das
participações estatutárias de empregados, administradores e partes beneficiárias. Em conformidade com essa
Lei, o lucro passível de distribuição é igual ao lucro líquido em qualquer exercício social, deduzido dos
prejuízos acumulados e dos valores destinados à reserva legal e outras reservas pertinentes e aumentado por
reversões de reservas constituídas em exercícios anteriores.
Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, 5% do lucro líquido de cada exercício social devem ser
destinados para a reserva legal até que o valor total da reserva legal seja igual a 20% do capital social da
Companhia. Entretanto, a Companhia não está obrigada a efetuar destinações à reserva legal em exercício
social no qual o saldo desta reserva, acrescido do montante das reservas de capital, exceder 30% do total do
capital social.
Anteriormente à adoção da Lei nº 11.638/2007 e Lei nº 11.941/2009, o incentivo fiscal do imposto de renda
era classificado como reserva de capital sem transitar pelo resultado. Essa legislação incluiu o artigo 195-A
na Lei nº 6.404/1976 que possibilita à Assembleia Geral, por proposta dos órgãos da administração, destinar
para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções
governamentais para investimentos, a qual poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório.
Independentemente da mudança determinada pelas Leis nº 11.638/2007 e nº 11.941/2009, esse incentivo só
pode ser utilizado para aumento de capital social ou absorção de prejuízos.
A Reserva de Retenção de Lucros refere-se à retenção de parcela do lucro líquido, tendo por finalidade
integrar as fontes de recursos para a aplicação em projetos de investimentos da Companhia, conforme
previsto em orçamento de capital proposto pelos seus administradores e submetido à aprovação da
Assembleia Geral Ordinária, observado o disposto no artigo 196 da Lei nº 6.404/1976.
As alocações para cada uma dessas reservas estão sujeitas à aprovação da Assembleia Geral Ordinária.
A Lei das Sociedades por Ações permite a não distribuição do dividendo obrigatório caso os órgãos da
administração relatarem à Assembleia Geral Ordinária que a distribuição é incompatível com a situação
financeira da Companhia na ocasião. Qualquer suspensão do dividendo obrigatório deverá ser apreciada pelo
Conselho Fiscal, que deverá emitir parecer específico pela matéria. Ademais, os administradores da
Companhia deverão também apresentar à CVM as razões para a suspensão da distribuição obrigatória. O
lucro líquido não distribuído pela Companhia em virtude de suspensão é destinado a uma reserva especial e,
se não for absorvido por prejuízos subsequentes, deverá ser distribuído assim que a situação financeira
permitir. Caso a reserva de lucros exceda o capital social da empresa, o excesso deverá ser creditado ao
capital social ou utilizado para pagamento de dividendos.
A Companhia registrou, no exercício de 2015, um prejuízo de R$ 476,0 milhões, contra um prejuízo de
R$ 1.117,9 milhões em 2014. Apesar de negativo, houve melhorias no resultado, reflexo das medidas
tomadas visando a retomada da lucratividade, tais como, aumento de receita operacional, redução de alguns
custos e despesas operacionais e melhoria no Ebtida, conforme demonstrados nos tópicos seguintes.
Diante do exposto no parágrafo anterior, não houve a retenção de lucros para a constituição de reservas nos
períodos analisados.
b. regras sobre distribuição de dividendos
A Lei das Sociedades por Ações, bem como o Estatuto Social da Companhia exigem a realização de
Assembleia Geral Ordinária até o dia 30 de abril de cada ano, para aprovação da distribuição do dividendo
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3.4 - Política de destinação dos resultados
anual, o qual toma por base as demonstrações financeiras auditadas, elaboradas com referência ao exercício
social imediatamente anterior.
O Estatuto Social da Companhia determina que em cada exercício será obrigatória a distribuição de, no
mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, nos termos da legislação vigente.
As ações ordinárias são nominativas com direito a voto. As ações preferenciais, também nominativas, não
têm classe específica, nem direito a voto e não são conversíveis em ações ordinárias, gozando, entretanto, de
prioridade na distribuição de dividendo, mínimo de 10% ao ano, calculado sobre o capital correspondente a
essa espécie de ações.
Se a Companhia declarar dividendo em valor superior àquele mínimo prioritário aos detentores de ações
preferenciais, os detentores das ações ordinárias e preferenciais terão direito de receber o mesmo valor por
ação.
A Companhia poderá efetuar pagamento de dividendos intermediários, os quais serão compensados com o
valor das distribuições obrigatórias referentes ao exercício no qual os dividendos intercalares tenham sido
pagos.
Pode a Companhia, como forma alternativa ao pagamento de dividendos aos acionistas, efetuar o pagamento
de juros sobre capital próprio. Esses pagamentos poderão ser dedutíveis no cálculo do imposto de renda e
contribuição social. A taxa de juros aplicada a tais distribuições não pode, de modo geral, exceder a Taxa de
Juros de Longo Prazo para o período pertinente. O valor dos juros pagos, que podem ser deduzidos para fins
fiscais, não pode ser maior que 50% do lucro líquido após dedução da provisão de contribuição social e antes
da dedução da provisão de imposto de renda da pessoa jurídica, ou 50% do valor dos lucros acumulados e
das reservas de lucro e está sujeito à retenção de imposto de renda na fonte à alíquota de 15%.
Não foi proposta a distribuição de dividendos nos exercícios analisados devido aos prejuízos apurados nos
anos de 2015, 2014 e 2013. Em 2015, mesmo com as medidas tomadas pela empresa, com o aumento da
receita operacional e redução de alguns custos e despesas, esta apresentou prejuízo, embora bem menor do
que o apresentado em 2014. Em 2014 o fator decisivo para o prejuízo apurado foi a reversão para o resultado
dos créditos fiscais diferidos relativos ao Imposto de Renda e a Contribuição Social em razão da ocorrência
de 3 (três) anos de prejuízos fiscais consecutivos. Nos exercícios de 2013 e 2012, o prejuízo apurado foi em
razão dos efeitos decorrentes da Medida Provisória nº 579, de 11 de setembro de 2012, convertida na Lei
nº 12.783/2013, que possibilitou a prorrogação das concessões das usinas hidrelétricas e das linhas de
transmissão e subestações que tinham seus prazos vencendo no ano de 2015.
c. periodicidade das distribuições de dividendos
A remuneração aos acionistas é aprovada anualmente, na Assembleia Geral Ordinária, e paga no prazo de 60
dias a contar da data em que for declarada, a menos que a deliberação dos acionistas estabeleça outra data
para pagamento, mas que, em qualquer caso, deverá ocorrer antes do final do exercício social em que for
declarada e terá os seus valores atualizados monetariamente a partir do encerramento do exercício social até
a data do pagamento, com base na variação da taxa Selic.
Os acionistas com cadastros não atualizados têm três anos a partir da data em que tenham sido postos à
disposição, para reclamar o pagamento de dividendos distribuídos relativamente a suas ações. Após tal
período os dividendos não reclamados revertem legalmente em benefício da Companhia.
d. eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação
especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais
A Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001, alterada pela Lei nº 11.196, de 21 de novembro
de 2005, possibilita que as empresas situadas na Região Nordeste que possuam empreendimentos no setor de
infraestrutura, considerado em ato do Poder Executivo, um dos setores prioritários para o desenvolvimento
regional, reduzam o valor do imposto de renda devido para fins de investimentos em projetos de instalação,
ampliação, modernização ou diversificação.
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A parcela do lucro decorrente deste incentivo fiscal, com base em legislação especial, não poderá ser
distribuído como dividendos sob pena de perda deste incentivo, somente podendo ser utilizada para aumento
do capital social ou eventual absorção de prejuízos.
Não existem outras restrições relativas à distribuição de dividendos, impostas por legislação ou
regulamentação especial aplicável à Companhia, assim como decisões judiciais, administrativas ou arbitrais.
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3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido
(Reais)

Exercício social 31/12/2015

Lucro líquido ajustado
Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor

Exercício social 31/12/2014

Exercício social 31/12/2013

-475.992.000,00

-1.117.938.000,00

-466.065.961,62

0,000000

0,000000

0,000000

-5,368372

-11,738338

-4,122320

Dividendo distribuído total

0,00

0,00

0,00

Lucro líquido retido

0,00

0,00

0,00

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido
Ordinária
Preferencial

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

0,00
0,00
0,00
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas

1RV  ~OWLPRV H[HUFtFLRV VRFLDLV QmR IRUDP GHFODUDGRV GLYLGHQGRV SRU FRQWD GH OXFURV UHWLGRV UHVHUYDV
FRQVWLWXtGDVHRXUHVXOWDGRVGRH[HUFtFLR
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3.7 - Nível de endividamento
Exercício Social

31/12/2015

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
6.086.178.000,00

Tipo de índice

Índice de Endividamento

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
0,68660098
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3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2015)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Financiamento

Garantia Real

9.353.487,56

116.204.525,27

Financiamento

Quirografárias

45.490.099,11

90.945.395,61

Empréstimo

Quirografárias

243.192.940,45
298.036.527,12

Total

Outras garantias ou
privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

99.810.906,82

277.293.186,35

502.662.106,00

67.560.171,80

0,00

203.995.666,52

450.795.050,87

50.000.000,00

0,00

743.987.991,32

657.944.971,75

217.371.078,62

277.293.186,35

1.450.645.763,84

Observação
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3.9 - Outras informações relevantes

(PQmRKRXYHLQIRUPDo}HVGHGLYLGHQGRVDGLVWULEXLUSDUDRLWHPSRLVD&RPSDQKLDDSXURX
XP SUHMXt]R GH 5  PLOK}HV $SHVDU GR DXPHQWR GH  QD 5HFHLWD 2SHUDFLRQDO %UXWD D
&RPSDQKLDDXPHQWRXVHXVFXVWRVHGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVHPWHQGRFRPRGHVWDTXHDFRQVWLWXLomRGD
SURYLVmRGHFRQWUDWRRQHURVRHSURYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV

(PGHFRUUrQFLDGDLPSOHPHQWDomRGR1RYR0DQXDOGH&RQWDELOLGDGHGR6HWRU(OpWULFR±0&6(HPYLJRUD
SDUWLUGHGHMDQHLURGHDOJXQVVDOGRVFRQWiEHLVUHIHUHQWHVjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVGH
RULJLQDOPHQWH HPLWLGDV HP  GH PDUoR GH  HVWmR VHQGR UHFODVVLILFDGRV SDUD SHUPLWLU PHOKRU
FRPSDUDELOLGDGHHQWUHRVSHUtRGRVDQDOLVDGRV
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
a.

ao emissor

Por ser uma empresa controlada indiretamente pelo Estado envolvida em diversos projetos
grandes de infraestrutura no Brasil, a Companhia e/ou seus empregados podem vir a ser
acusados de recebimento de pagamentos ilegais pela mídia ou outros meios.
A Chesf, como subsidiária da Eletrobras, que é listada na Bolsa de Valores de Nova York (“NYSE”),
está sujeita aos termos da legislação anticorrupção americana, notadamente o U.S. Foreign Corrupt
Practices Act, conforme aditado ("FCPA"), além de estar submetida à Lei anticorrupção brasileira
(Lei nº 12846/2013).
A Companhia não pode assegurar que não estará sujeita a ações criminais ou civis relacionadas a
corrupção fundamentada na legislação brasileira caso quaisquer atos ilegais ou descumprimentos
regulatórios sejam descobertos. Qualquer potencial medida nesse sentido contra a Chesf pode
resultar em queixas contra a Companhia ou membros da sua administração, multas e penalidades
significativas, danos reputacionais, distração em relação à nossa atividade principal e outros efeitos
materiais adversos imprevisíveis.
A Chesf pode experimentar eventos incompatíveis com seus padrões éticos e de compliance. A
falha em detectar, em tempo hábil, ou corrigir esses eventos pode ter um efeito material
adverso sobre seus resultados operacionais e situação financeira.
Os negócios da Chesf, incluindo as relações com terceiros, são guiados por princípios éticos. A
Companhia adota um Código de Ética e políticas internas destinadas a orientar seus administradores,
empregados e prestadores de serviços e reforçar seus princípios e regras de comportamento ético e
conduta profissional.
A Companhia está sujeita ao risco de que seus funcionários, administradores ou funcionários das
empresas com propósito específico (SPEs) das quais participa, contratados, ou qualquer pessoa com
quem faz negócios se envolvam em atividade fraudulenta, corrupção ou suborno, contornem ou
anulem os controles e procedimentos internos da Companhia ou apropriem-se indevidamente ou
manipulem seus ativos em seu benefício pessoal ou comercial em detrimento da Companhia. Esse
risco é aumentado pelo fato de que a Chesf conduz muitas de suas operações por meio de SPEs ou
consórcios sobre os quais não tem controle, possui um grande número de contratos complexos e de
alto valor com fornecedores locais e estrangeiros, além da distribuição geográfica de suas operações
e da grande variedade de contrapartes envolvidas em seus negócios. A Companhia adota uma série
de sistemas para identificar, controlar e mitigar esses riscos, mas seus sistemas podem não ser
eficazes em todas as circunstâncias. Qualquer conclusão a respeito desses tipos de alegações pode
acarretar em atrasos de projetos, investigações, maiores custos e despesas, menos foco de nossos
administradores em nossos negócios em andamento e menores receitas e lucros decorrentes dos
projetos afetados.
Não é possível assegurar que todos os administradores e funcionários da Chesf, funcionários das
SPEs, parceiros e contratados cumprirão os princípios éticos da Companhia . Qualquer violação, real
ou percebida, em seguir esses princípios ou em cumprir a governança aplicável ou obrigações
regulatórias podem prejudicar a reputação da Companhia, limitar sua capacidade de obter
financiamento e ter um efeito material adverso sobre seus resultados operacionais e a condição
financeira.
Os resultados operacionais e financeiros das SPEs em que a Companhia investiu poderão
afetar adversamente seus resultados operacionais e condição financeira.
A Chesf detém participações no capital de diversas Sociedades de Propósito Específico - SPEs constituídas a partir da participação em leilões públicos relacionados a concessões nos segmentos de
geração e transmissão de energia elétrica. A Companhia geralmente faz uso da estrutura de SPEs
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quando celebra parcerias para explorar novos projetos. Tendo em vista a redução significativa das
tarifas de geração e transmissão nos últimos anos, bem como as atuais condições macroeconômicas
do Brasil, os resultados operacionais e financeiros de tais SPEs e consórcios poderão ser
adversamente afetados. Esses investimentos também estão sujeitos a atrasos nos licenciamentos
ambientais que podem acarretar redução na rentabilidade.
Adicionalmente, a Chesf não controla a administração de tais SPEs e consórcios e suas práticas de
gestão podem não estar alinhadas às da Companhia, o que poderia resultar em sanções ou
penalidades impostas a tais entidades. Qualquer deterioração dos resultados ou da situação financeira
das SPEs ou consórcios, ou quaisquer sanções ou penalidades a eles impostas podem resultar em um
efeito negativo nos resultados das operações e situação financeira da Chesf.
De forma a padronizar a gestão das SPEs nas quais a Eletrobras e suas subsidiárias detêm
participação no capital, foi desenvolvido um modelo uniforme de governança corporativa que a
Eletrobras tentará implementar em todas as suas subsidiárias, de modo que o sigam em todos os
investimentos futuros em SPEs ou consórcios. Caso o modelo de governança corporativa uniforme
não seja integralmente implementado, a Chesf poderá não estar totalmente protegida contra possíveis
penalidades ou sanções que possam ser impostas a essas SPEs ou consórcios por condutas futuras, o
que, por sua vez, poderia resultar em danos reputacionais e efeitos adversos nos resultados das
operações e na condição financeira da Companhia.
Tendo em vista o tempo necessário para implementar integralmente seu programa de
compliance, a Companhia poderá estar sujeita a sanções e penalidades relacionadas ao FCPA e
à lei anticorrupção brasileira.
Em 02/02/2015, a Diretoria Executiva da Chesf aprovou o Manual de Compliance referente à
Política Anticorrupção das Empresas Eletrobras e designou um Gerente e um Assistente de
Compliance, iniciando assim a implementação do Programa Anticorrupção das Empresas Eletrobras.
De acordo com este programa, todos os colaboradores e representantes das empresas, e todos os
sócios de joint ventures ou outras afiliadas em situação semelhante devem observar integralmente
todas as leis e regulamentos anticorrupção aplicáveis, as quais incluem, mas não se limitam a Lei
contra Práticas de Corrupção Estrangeiras de 1977, e subsequentes alterações (a Foreign Corrupt
Practices Act, "FCPA") e à Lei no. 12.846, de 01 de agosto de 2013, conhecida como a “Lei
Anticorrupção Brasileira”.
Ao longo de 2015, várias ações previstas no Manual de Compliance foram realizadas para
estruturação do programa, tais como: treinamentos do gerente e assistente de Compliance,
treinamento da alta administração (diretores e conselheiros), palestras para novos gestores e
fornecedores, definição de cláusulas contratuais específicas sobre Compliance a serem inseridas nos
contratos, entre outras iniciativas. Em 2016, novas ações estão programadas para aprimorar e
fortalecer a gestão do Programa de Compliance.
Até o momento em que o programa esteja integralmente implementado, ou mesmo após sua
implementação, em caso de falhas na detecção ou na remediação dos problemas reportados de
acordo com seus termos, a Companhia poderia estar exposta a prejuízos financeiros, bem como
responsabilidade civil e penal.
A renovação das concessões da Chesf nos termos da Lei n.º 12.783/2013 poderá causar um
efeito adverso sobre os resultados operacionais da Companhia.
O Governo Federal promulgou a Lei n.º 12.783/2013, visando regular os termos e condições para a
renovação das concessões de geração, distribuição e transmissão de energia elétrica que tinham
previsão de expirar entre 2015 e 2017. A Lei n.º 12.783/2013 estabeleceu que as concessionárias
poderiam renovar, uma única vez, suas concessões de geração e transmissão por um período
adicional de 30 anos, desde que aceitassem certas condições postas pela ANEEL, tais como tarifas
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revisadas, conforme calculadas pela ANEEL, e submissão aos padrões de qualidade determinados
pela agência.
Em 04 de dezembro de 2012, a Chesf renovou as concessões de geração e transmissão que tinham
previsão de expirar em 2015 por um período adicional de 30 anos, nos termos da Lei n.º
12.783/2013. Ao renovar tais concessões, a Chesf aceitou a aplicação das tarifas revisadas
significativamente reduzidas, bem como da Receita Anual Permitida em remuneração para suas
atividades de geração e transmissão, nos termos das Portarias n.º 578 e n.º 579 do Ministério de
Minas e Energia (“MME”), ambas de 2012. A renovação, por 30 anos das concessões de geração e
transmissão assegura à Chesf as receitas desses ativos no longo prazo, entretanto, estas serão
significativamente menores, e poderão resultar em prejuízos para a Companhia.
Não obstante, o Governo Federal promulgou a Lei n.º 13.182/15, a fim de regulamentar os termos
para a renovação das concessões de geração de energia de algumas usinas hidrelétricas, dentre elas a
usina de Sobradinho. Em 3 de novembro de 2015 a Chesf renovou a concessão da usina hidrelétrica
de Sobradinho por mais 30 anos. Não é possível assegurar que a legalidade da Lei n.º 13.182/15 não
será questionada.
O valor das indenizações que serão pagas após a renovação das concessões vincendas em 2015
poderá ser insuficiente para cobrir os custos dos investimentos realizados pela Chesf em tais
concessões.
Ao concordar com a renovação das concessões vincendas em 2015, a Companhia aceitou receber
indenização referente à parte dos bens reversíveis não amortizados de tais concessões. Em 2014, a
Companhia pleiteou indenizações à Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel (i) com relação
aos ativos de transmissão da Rede Básica – Sistemas Existentes – RBSE, que entraram em operação
comercial antes de 31 de maio de 2000, nos termos da Lei n.º 12.783/13 e da Resolução ANEEL n.º
596/2013, e (ii) de valores referentes à modernização de ativos de geração perante a Aneel, nos
termos da Lei n.° 12.783/13 e da Resolução ANEEL n.º 589/2013. A Chesf pleiteou indenizações no
montante de R$10,4 bilhões. O valor dessa indenização complementar, pleiteada pela Companhia,
deverá ser aprovado pela Aneel, que atualmente está revisando os pleitos que lhe foram submetidos,
não sendo possível, ainda, determinar o momento em que o pagamento da indenização ocorrerá e sob
quais condições. É possível que os pagamentos de indenização sejam inferiores aos valores que a
Companhia espera, ou ainda inferiores aos valores investidos pela Companhia nas concessões de
geração e transmissão, o que poderia afetar adversamente sua condição financeira e resultados
operacionais.
O valor das tarifas que a Chesf calculou com base em seus custos, despesas e receitas estimadas
poderá ser superior ao valor das tarifas que serão efetivamente implementadas.
A Lei n° 12.783 estabeleceu, dentre outras condições, o valor das tarifas a serem cobradas pelas
concessionárias, com base em custos de operação e manutenção, encargos, tributos e pagamento pelo
uso dos sistemas de transmissão e distribuição. Ao concordar com os termos da renovação
antecipada de suas concessões vincendas em 2015, a Chesf utilizou certas premissas referentes aos
seus ativos, as quais podem não se materializar ao longo do tempo, principalmente no que se refere à
redução de custos estimada. Neste caso, os valores das tarifas efetivas podem ser menores do que a
prevista com base em seus custos estimados, o que poderá afetar seus negócios, condições
financeiras e resultados operacionais de maneira adversa.
A Companhia está sujeita a regras que limitam o endividamento para as empresas do setor
público e talvez não obtenha recursos suficientes para completar seu programa de
investimento.
O orçamento atual da Chesf indica investimentos de aproximadamente R$ 832,8 milhões em 2016.
A Companhia não pode garantir que conseguirá financiar o programa de investimentos, com base no
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fluxo de caixa ou recursos externos. Além disso, como uma empresa controlada pela Centrais
Elétricas Brasileiras S.A., a Companhia está sujeita a certas regras que limitam seu endividamento e
investimentos e deve submeter sua proposta de orçamento anual, incluindo estimativas de montante
e fontes de financiamento, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e ao Congresso
Nacional, para aprovação. Desta forma, caso suas operações não se enquadrem nos parâmetros e
condições estabelecidos por essas regras e pelo Governo Federal, a Chesf poderá ter dificuldade na
obtenção de financiamentos. Se a Companhia não for capaz de obter tais financiamentos, sua
capacidade de investimento em expansão e manutenção poderá ser adversamente impactada, o que
poderá afetar a execução da sua estratégia de crescimento, e, particularmente, projetos de grande
escala, o que poderá impactar adversamente os resultados operacionais e financeiros da Chesf.
A Chesf pode não conseguir implementar sua estratégia.
A capacidade da Chesf de implementar os principais tópicos de sua estratégia dependem de uma
série de fatores, dentre os quais, sua capacidade de:
• Implementar um plano de eficiência operacional visando redução de custos, aumento de receitas e
melhoria da qualidade e confiabilidade de seus serviços;
• Expandir seus negócios de forma sustentável e lucrativa; e
• Implementar melhorias ao seu plano de negócios, governança corporativa e gestão.
• Implementar melhorias na alocação de seus recursos humanos, tendo em vista as novas
regulamentações do setor elétrico brasileiro.
A Chesf não pode assegurar que tais objetivos serão atingidos integralmente ou com sucesso.
Qualquer impacto nos elementos principais da estratégia da Chesf poderão afetar adversamente sua
condição financeira e resultados operacionais.
Caso qualquer dos ativos da Companhia seja considerado ativo dedicado à prestação de um
serviço público essencial, ele não estaria disponível para liquidação, na hipótese de falência, e
poderia não estar sujeito à penhora.
Em 2005, o Governo Brasileiro promulgou a Lei n.º 11.101 (“Nova Lei de Falências”), que rege a
recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência, além de substituir o processo judicial
de reorganização de dívidas conhecido como concordata pelos processos de recuperação judicial e
recuperação extrajudicial. A Nova Lei de Falências estipula que suas disposições não se aplicam às
empresas públicas e sociedades de economia mista, como a Chesf, enquanto a Constituição Federal
Brasileira estabelece que as sociedades de economia mista que realizarem atividades econômicas
estarão sujeitas ao regime jurídico aplicável a empresas privadas com relação a questões civis,
comerciais, trabalhistas e tributárias. Dessa forma, não está claro se as disposições da Nova Lei de
Falências referentes à recuperação judicial e extrajudicial e à falência se aplicarão ou não à Chesf,
muito embora a Lei n.º 12.767/2012 estabeleça que os regimes de recuperação judicial ou
extrajudicial não serão aplicados a concessionárias de serviço público de energia elétrica, salvo
posteriormente à extinção da concessão.
A Chesf acredita que uma parte substancial de seus ativos, inclusive os ativos de geração, a rede de
transmissão e a limitada rede de distribuição, poderia ser considerada pelos tribunais brasileiros
como sendo dedicada à prestação de um serviço público essencial. Nesse caso, estes ativos não
estarão disponíveis para liquidação na hipótese de falência da Chesf ou disponíveis para penhora
judicial. Ainda, em conformidade com a lei brasileira e com os termos dos contratos de concessão
assinados pela Chesf, os ativos da Companhia poderão ser revertidos para o Governo Brasileiro no
caso de falência e/ou de recuperação judicial ou extrajudicial, sendo que a Chesf não pode assegurar
que a compensação recebida será igual ao valor de mercado dos ativos e, dessa forma, a condição
financeira e os resultados das operações da Companhia poderiam ser adversa e significativamente
afetados.
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Processos judiciais e procedimentos administrativos envolvendo a Companhia poderão afetar
negativamente sua situação econômico-financeira.
A Chesf é parte em diversas ações judiciais e processos administrativos relacionados a matérias
cíveis, fiscais, trabalhistas, ambientais e regulatórias. Tais ações envolvem montantes substanciais
em dinheiro e outras indenizações, e muitos desses litígios respondem individualmente por parte
significativa do montante total das demandas em que a Chesf é parte. A Chesf constituiu provisões
para todos os valores em disputa que representem chance de perda provável, conforme classificado
por seus consultores legais, ou conforme leis, decretos administrativos, ou ainda outros decretos ou
decisões que, segundo entendimento da Chesf, ocasionem impacto desfavorável nas referidas
demandas. Em 31 de dezembro de 2015, a Chesf provisionou o valor total aproximado de R$ 1.660,5
milhões relativo aos processos em que é parte, dos quais R$ 17,2 milhões estavam relacionados a
processos fiscais, R$ 1.498,8 milhões relacionados a processos cíveis e R$ 144,5 milhões
relacionados a processos trabalhistas.
Caso haja decisão desfavorável em processo que envolva quantia relevante, e sobre a qual a
Companhia não tenha constituído provisão, ou no caso de as perdas estimadas resultarem em valores
significativamente superiores às provisões realizadas, o custo total das decisões desfavoráveis poderá
afetar, adversa e substancialmente, as condições financeiras e o resultado operacional da Companhia.
Além disso, a defesa desses processos poderá exigir o dispêndio de tempo e atenção por parte da
Administração, o que poderá desviá-la do foco das atividades principais da Companhia. Dependendo
do resultado, certos litígios poderão resultar em restrições operacionais e ocasionar um efeito
adverso relevante em alguns dos principais negócios da Companhia.
A cobertura de seguros da Companhia pode ser insuficiente para cobrir potenciais perdas.
O negócio desenvolvido pela Chesf está sujeito a diversos riscos incluindo acidentes industriais,
disputas trabalhistas, condições geológicas inesperadas, riscos ambientais e mudanças no ambiente
regulatório. Além disso, a Companhia é responsável por eventuais perdas e danos causados a
terceiros em decorrência de falhas da prestação dos serviços de geração e transmissão. Os seguros
contratados pela Chesf cobrem somente parte das perdas que podem ocorrer.
A Chesf possui seguros operacionais, de transporte e aeronáutico, em montante que acredita ser
adequado para cobrir danos patrimoniais e riscos em suas instalações. Se a Chesf for incapaz de
renovar suas apólices de seguro ou surgirem sinistros não cobertos ou que excedam o limite de suas
apólices, a empresa poderá estar sujeita a perdas inesperadas em valores substanciais. Independente
de tal renegociação, a Chesf possui seguros em montante que acredita ser adequada para cobrir danos
patrimoniais, responsabilidade por acidentes a terceiros e riscos operacionais em suas usinas. Se a
Chesf for incapaz de renovar suas apólices de seguro ou surgirem sinistros não cobertos ou que
excedam o limite de suas apólices, a empresa poderá estar sujeita a perdas inesperadas em valores
substanciais.
O Governo Federal exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia
brasileira. As condições econômicas e políticas brasileiras têm um impacto direto sobre os
negócios, condição financeira, resultados de operações e perspectivas futuras da Chesf.
A economia brasileira tem sido caracterizada pela intervenção significativa do Governo, que muitas
vezes altera as políticas monetária, de crédito, de câmbio e outras para influenciar a economia do
Brasil . As ações do governo brasileiro para controlar a inflação e implementar outras políticas já
incluíram o controle de salários e preços, desvalorização do real, controles sobre remessas de
recursos ao exterior, intervenção pelo Banco Central para afetar a taxa básica de juros e outras
medidas. A Chesf não tem nenhum controle sobre elas, e não pode prever quais medidas ou políticas
o Governo Federal poderá adotar no futuro. Os negócios da Chesf, a condição financeira, os
resultados de operações e perspectivas futuras podem ser adversamente afetados por mudanças nas
políticas do Governo, bem como fatores gerais, incluindo, mas sem excluir outros eventuais:
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•

crescimento econômico do Brasil;

•

inflação;

•

taxas de juros;

•

variações nas taxas de câmbio;

•

políticas de controle cambial;

•

liquidez do mercado de capitais e dos empréstimos;

•

política fiscal e alterações na legislação tributária;

•

alegações de corrupção contra partidos políticos, políticos eleitos e outros funcionários
públicos, incluindo alegações feitas em relação à Operação Lava-Jato; e
outras políticas, diplomacia, políticas sociais e econômicas ou acontecimentos que afetem o
Brasil.

•

Mudanças ou incertezas no domínio das políticas listadas acima quanto à implementação delas
poderia contribuir para a imprevisibilidade econômica no Brasil, aumentando assim a volatilidade do
mercado de valores mobiliários brasileiro e do valor dos títulos brasileiros negociados no exterior.
A inflação e as medidas do Governo Federal para controlar a inflação podem contribuir
significativamente para a incerteza econômica no Brasil e afetar adversamente nossos
resultados operacionais
Historicamente, o Brasil tem apresentado elevadas taxas de inflação, especialmente no período
anterior a 1995. A inflação, bem como os esforços do Governo Brasileiro para combatê-la, tiveram
efeitos negativos significativos sobre a economia brasileira. Mais recentemente, as taxas de inflação
medidas pelo IPCA foram de 10,67% em 2015, 6,41% em 2014, 5,91% em 2013 e 5.84% em 2012.
O Brasil pode vir a experimentar altos níveis de inflação no futuro. O Governo Brasileiro pode
introduzir medidas para reduzir pressões inflacionárias, o que pode ter o efeito de reduzir a
performance geral da economia brasileira. Algumas dessas medidas podem reduzir a capacidade da
Chesf de executar negócios e planos de gestão futuros.

b.

ao seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle

b.1. controlador direto
A Eletrobras como Controladora direta da Companhia, possui fatores de risco conforme
apresentados a seguir:
Por ser uma empresa controlada pelo Estado envolvida em diversos projetos grandes de
infraestrutura no Brasil, a Eletrobras e/ou seus empregados podem vir a ser acusados de
recebimento de pagamentos ilegais pela mídia ou outros meios.
Por ser listada na Bolsa de Valores de Nova York (“NYSE”), a Eletrobras está sujeita aos termos da
legislação anticorrupção americana, notadamente o U.S. Foreign Corrupt Practices Act, conforme
aditado ("FCPA") e aos requisitos de divulgação determinados no U.S. Securities Exchange Act de
1934. Além disso, a Eletrobras está submetida a uma ampla legislação anticorrupção foi
recentemente promulgada no Brasil.
Em 2014, a Polícia Federal deflagrou uma investigação denominada “Operação Lava-Jato”
(“Operação Lava-Jato”), por meio da qual, de acordo com fontes oficiais, investiga-se a existência de
um alegado esquema de corrupção envolvendo empresas brasileiras com atividades em vários
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setores da economia brasileira, incluindo o setor de óleo e gás. Além de processos criminais no
Brasil, a U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) e o Departamento de Justiça dos
Estados Unidos (“DoJ”) também instauraram investigações relacionadas à Operação Lava-Jato, e um
grupo de pessoas instaurou um processo coletivo nos Estados Unidos. A partir desses eventos, a
mídia Brasileira e a CVM passaram a questionar certas joint ventures e outras transações entre certas
empreiteiras mencionadas na Operação Lava-Jato e a Eletrobras. A mídia noticiou a associação da
Eletrobras com a investigação no âmbito da Operação Lava-Jato. Para maiores detalhes, vide item
“4.7 – Nota Explicativa sobre a Operação Lava-Jato”.
Na data deste relatório, a Eletrobras não tinha conhecimento de quaisquer processos criminais
relacionados às alegações da mídia no contexto da Operação Lava-Jato. No entanto, existe uma ação
criminal na seção judiciária da Justiça Federal do Rio de Janeiro que investiga supostos
envolvimentos de ex-Presidente da subsidiária Eletronuclear em um esquema de recebimentos de
propinas decorrentes da construção da Usina de Angra 3. A Eletrobras contratou um assistente de
acusação para cooperar com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal na apuração dos fatos
que são investigados. Para maiores detalhes sobre os processos de natureza cível contra a Eletrobras,
vide “Processos judiciais e procedimentos administrativos envolvendo a Eletrobras e suas
subsidiárias poderão afetar negativamente sua situação econômico-financeira” abaixo.
A Eletrobras não pode assegurar que não estará sujeita a ações criminais ou ações cíveis adicionais
relacionadas a corrupção fundamentada na legislação americana ou brasileira caso quaisquer atos
ilegais ou descumprimentos regulatórios sejam descobertos. Qualquer potencial medida nesse
sentido contra a Eletrobras pode resultar em queixas contra a Companhia ou membros da
administração da Companhia, multas e penalidades significativas, danos reputacionais, distração em
relação à nossa atividade principal e outros efeitos materiais adversos imprevisíveis.
A Eletrobras tem experimentado eventos incompatíveis com seus padrões éticos e de
compliance. A falha em detectar, em tempo hábil, ou corrigir estes eventos, ou eventos
similares a eles que venham a ocorrer no futuro, podem ter um efeito material adverso sobre
seus resultados operacionais e situação financeira.
Os negócios da Eletrobras, incluindo as relações com terceiros, são guiados por princípios éticos. A
Companhia adota um Código de Ética e políticas internas destinadas a orientar seus administradores,
empregados e prestadores de serviços e reforçar seus princípios e regras de comportamento ético e
conduta profissional.
A Eletrobras está sujeita ao risco de que seus funcionários, administradores ou funcionários das
empresas com propósito específico (SPEs) das quais participa, contratados, ou qualquer pessoa com
quem faz negócios se envolvam em atividade fraudulenta, corrupção ou suborno, contornem ou
anulem os controles e procedimentos internos da Companhia ou apropriem-se indevidamente ou
manipulem seus ativos em seu benefício pessoal ou comercial em detrimento da Companhia. Esse
risco é aumentado pelo fato de que a Eletrobras conduz muitas de suas operações por meio de SPEs
ou consórcios sobre os quais não tem controle, possui um grande número de contratos complexos e
de alto valor com fornecedores locais e estrangeiros, além da distribuição geográfica de suas
operações e da grande variedade de contrapartes envolvidas em seus negócios. A Companhia adota
uma série de sistemas para identificar, controlar e mitigar esses riscos, mas seus sistemas podem não
ser eficazes em todas as circunstâncias.
Qualquer conclusão a respeito destas alegações de falhas nestes princípios podem acarretar atrasos
em projetos, investigações, maiores custos e despesas, menos foco de nossos administradores em
nossos negócios em andamento e menores receitas e lucros decorrentes dos projetos afetados. Além
disso, certos contratos de financiamento relativos à construção de usinas das Empresas Eletrobras,
incluindo alguns que são garantidos pela Eletrobras, contém cláusulas de vencimento antecipado que
podem ser acionadas pela suspensão na construção das respectivas usinas. O descumprimento e/ou o
vencimento antecipado destes contratos de financiamento podem criar o direito de requerer o
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vencimento antecipado para outros credores da Eletrobras, em seus respectivos contratos em razão
da existência de cláusulas de cross-default. Assim a antecipação do vencimento destes contratos de
financiamento pode afetar adversamente nossos resultados operacionais e condição financeira. Para
maiores informações sobre a possibilidade de descumprimento de obrigações decorrentes dos
instrumentos de endividamento da Eletrobras, vide “A Eletrobras possui passivos substanciais e está
exposta a restrições de liquidez de curto prazo, o que poderia dificultar a obtenção de
financiamento para os investimentos planejados e afetar adversamente sua condição financeira e
resultados operacionais” abaixo.
Não é possível assegurar que todos os administradores e funcionários da Eletrobras, funcionários das
SPEs, parceiros e contratados cumprirão os princípios éticos da Eletrobras. Qualquer violação, real
ou percebida, em seguir esses princípios ou em cumprir a governança aplicável ou obrigações
regulatórias podem prejudicar a reputação da Companhia, limitar sua capacidade de obter
financiamento e ter um efeito material adverso sobre seus resultados operacionais e a condição
financeira.]
Se a Eletrobras não for capaz de corrigir as deficiências materiais em seus controles internos, a
confiabilidade de seus relatórios financeiros e a elaboração das demonstrações financeiras
consolidadas podem ser adversamente afetados.
Em conformidade com regulamentos da SEC, a administração da Eletrobras, incluindo o Conselho
Fiscal e os auditores internos, avaliam a eficácia de seus controles e procedimentos de divulgação de
informações, incluindo a eficácia dos controles internos da Eletrobras sobre relatórios financeiros.
Os controles internos da Eletrobras sobre relatórios financeiros são desenvolvidos para fornecer uma
garantia razoável quanto à confiabilidade dos relatórios financeiros e a elaboração das
demonstrações financeiras consolidadas para fins externos, de acordo com os princípios contábeis
geralmente aceitos. Como resultado da avaliação da administração sobre a eficácia da divulgação de
informações, controles e procedimentos da Eletrobras em 2015, a administração julgou que esses
controles e procedimentos não foram eficazes devido a deficiências materiais nos controles internos
dos relatórios financeiros. Estas deficiências incluíram a falta de desenvolvimento e manutenção de
controles operacionais eficazes pela Eletrobras sobre:
•

A Companhia não manteve ambiente de controle interno efetivo, especificamente quanto à
tempestividade da remediação das deficiências de controles internos, incluindo a adequada
execução dos Controles de Revisão Gerencial (Management Review Controls - MRCs)

•

A Companhia não manteve controles de monitoramento adequados quanto à preparação das
demonstrações financeiras e divulgações relacionadas, incluindo, mas não limitado a: (i)
Ausência de conciliação dos saldos entre partes relacionadas; (ii) Ausência de padronização
na elaboração das demonstrações financeiras; (iii) Monitoramento da situação financeira e
reflexos contábeis referentes às transações com fornecedores (Furnas) e; (iv) Análise,
conciliação e acompanhamento dos valores consumidos de combustível (Amazonas
Energia).

•

A Companhia não manteve controles internos efetivos de monitoramento adequado das
Sociedades de Propósito Específicos (SPEs) estabelecidas antes de 31 de dezembro de 2015,
bem como suas transações envolvendo partes relacionadas.

•

A Companhia não manteve controles internos eficazes sobre o programa de compliance,
com base nos requerimentos da legislação norte americana (FCPA - Foreign Corrupt
Practices Act) e da legislação brasileira (Lei 12.846/13 - Lei Anticorrupção). e

•

A Companhia não manteve controles internos adequados que evitassem não obediências aos
controles pela Alta Administração (management override of controls).
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Se os esforços da Eletrobras para remediar as fraquezas materiais não forem bem sucedidos, a
Companhia poderá ser impossibilitada de reportar os resultados de suas operações para os períodos
futuros de maneira precisa, em tempo hábil, e de apresentar os formulários e documentos necessários
às autoridades governamentais. Há também o risco de ocorrerem erros de contabilidade nos
relatórios financeiros da Companhia e não é possível assegurar que, no futuro, fraquezas materiais
adicionais não existirão ou não serão descobertas. Qualquer uma dessas ocorrências pode afetar
adversamente os negócios e resultados operacionais da Eletrobras e pode gerar reações negativas do
mercado, levando potencialmente a um declínio no preço de suas ações, ADRs e títulos de dívida.
Adicionalmente, tendo em vista a Operação Lava-Jato, as fraquezas materiais da Eletrobras nos
relatórios financeiros podem resultar em situações nas quais os sistemas e controles internos da
Eletrobras podem não ser suficientes para fazer com que a eventual ocorrência de atos ilegais chegue
ao conhecimento da administração da Eletrobras.]
Caso a Eletrobras precise estimar pagamentos indevidos capitalizados em consequência das
investigações da Operação Lava-Jato, a Companhia pode não ser capaz de fazê-lo de forma
precisa, e as estimativas podem ser substancialmente superestimadas ou subestimadas, o que
poderá exigir a reapresentação de suas demonstrações financeiras e resultar em um efeito
material adverso em seus resultados operacionais e condições financeiras e podendo afetar o
valor de mercado de seus valores mobiliários.
Como as investigações da Operação Lava-Jato estão em andamento, a Eletrobras pode vir a ter que
realizar determinados ajustes em determinadas linhas de sua demonstração financeira caso as
investigações levem a Eletrobras a contabilizar diferenças materialmente relevantes nos valores
conbilizados nas respectivas linhas.
As investigações internas da Eletrobras sobre as alegações feitas com relação à Operação Lava-Jato
visam identificar potenciais pagamentos de propina, sobrepreço e outros atos ilícitos em
determinados projetos nos quais suas subsidiárias têm participação, diretamente ou por meio de
SPEs. Uma das possíveis consequências de tais atos é a capitalização de valores indevidos nos
registros contábeis de tais projetos, em consequência de acordos ilícitos com consórcios
construtores, fornecedores ou outros prestadores de serviços.
A Eletrobras concluiu que, caso as investigações internas em curso ou a Operação Lava-Jato
produzam provas no sentido de que houve excessos na contabilização de determinados ativos, esses
valores deverão ser expurgados.
A Companhia está desenvolvendo uma metodologia para avaliar se quaisquer valores foram
capitalizados indevidamente nos registros contábeis, utilizando como base os resultados das
investigações internas em curso ou da Operação Lava-Jato. Os valores derivados das demonstrações
financeiras indicadas neste formulário não refletem quaisquer ajustes resultantes da investigação.
As investigações internas e a Operação Lava Jato ainda estão em andamento e poderão demandar um
período significativo antes que o Ministério Público Federal conclua sua investigação. Como
resultado dessas investigações, novas informações relevantes podem vir à tona no futuro e poderão
obrigar a Eletrobras a ajustar certas linhas em suas demonstrações financeiras.
Os resultados operacionais e financeiros das SPEs e consórcios em que a Eletrobras investiu
poderão afetar adversamente seus resultados operacionais e condição financeira.
A Eletrobras detém participações no capital de diversas sociedades de propósito específico (“SPEs”)
e consórcios constituídos exclusivamente para a participação em leilões públicos relacionados a
concessões nos segmentos de geração e transmissão de energia elétrica. A Eletrobras geralmente faz
uso da estrutura de SPEs quando celebra parcerias para explorar novos projetos. Tendo em vista a
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redução significativa das tarifas de geração e transmissão nos últimos anos, bem como as atuais
condições macroeconômicas do Brasil, os resultados operacionais e financeiros de tais SPEs e
consórcios poderão ser adversamente afetados.
Adicionalmente, a Eletrobras não controla a administração de tais SPEs e consórcios e suas práticas
de gestão podem não estar alinhadas às da Companhia, o que poderia resultar em sanções ou
penalidades impostas a tais entidades. Qualquer deterioração dos resultados ou da situação financeira
das SPEs ou consórcios, ou quaisquer sanções ou penalidades a eles impostas poderm resultar em
um efeito negativo nos resultados das operações e situação financeira da Eletrobras.
De forma a padronizar a gestão das SPEs nas quais a Eletrobras detém participação no capital, a
Companhia desenvolveu um modelo uniforme de governança corporativa que a Companhia tentará
implementar em todas as suas subsidiárias, de modo que o sigam em todos os investimentos futuros
em SPEs ou consórcios. Se o modelo de governança corporativa uniforme não seja integralmente
implementado, a Eletrobras poderá não estar totalmente protegida contra possíveis penalidades ou
sanções que possam ser impostas a essas SPEs ou consórcios por condutas futuras, o que, por sua
vez, poderia resultar em danos reputacionais e efeitos adversos nos resultados das operações e na
condição financeira da Eletrobras.
Tendo em vista o tempo necessário para implementar integralmente seu programa de
compliance a Eletrobras poderá estar sujeita a sanções e penalidades relacionadas ao FCPA e
à lei anticorrupção brasileira.
Em meados de 2014, o Conselho de Administração da Eletrobras aprovou o “Plano de
Implementação do Programa de Compliance”, em observância (i) à Lei n.º 12.846/2013, ou lei
anticorrupção brasileira, que entrou em vigor em 29 de janeiro de 2014, e (ii) as leis e
regulamentações americanas aplicáveis a emissores que possuam valores mobiliários listados na
NYSE, tais como o FCPA. Nos termos de tal plano, todos os empregados, representantes e parceiros
da Eletrobras devem seguir todas as leis e regulamentações anticorrupção aplicáveis, seja no Brasil
ou no exterior. A Eletrobras implementou esse programa de compliance para todas as empresas
Eletrobras e, em 22 de dezembro de 2014, a Diretoria Executiva aprovou o “Manual de Compliance
à Política Anticorrupção”. Cada uma das subsidiárias da Eletrobras indicou gerentes e assistentes de
compliance que, juntos, constituem a Comissão Diretiva de Compliance. Em dezembro de 2015, a
Companhia criou a Superintendência de Conformidade e Gestão de Riscos e o Departamento de
Gestão de Conformidade, bem como atualizou o seu Manual de Compliance à Política
Anticorrupção. Adicionalmente, em fevereiro de 2016 o Conselho de Administração aprovou a
adoção das medidas necessárias à criação de uma Diretoria de Governança, Riscos e Conformidade.
O diretor responsável por tal função será contratado por meio de uma empresa de recrutamento
especializada. A Diretoria Executiva da Eletrobras monitora a implementação do programa de
compliance da Eletrobras por meio de apresentações destacando os principais pontos de avanço e
dificuldades no processo de implementação.
Até o momento em que o programa esteja integralmente implementado, ou mesmo após sua
implementação, em caso de falhas na detecção ou na remediação dos problemas reportados de
acordo com seus termos, a Eletrobras poderia estar exposta a prejuízos financeiros, restrições à oferta
de valores mobiliários, bem como responsabilidade civil e penal nos Estados Unidos da América e
no Brasil.
A renovação das concessões da Eletrobras nos termos da Lei n.º 12.783/2013, poderá causar
um efeito adverso sobre os resultados operacionais da Eletrobras.
O Governo Federal promulgou a Lei n.º 12.783/2013 (“Lei n.º 12.783/2013”), visando regular os
termos e condições para a renovação das concessões de geração, distribuição e transmissão de
energia elétrica que tinham previsão de expirar entre 2015 e 2017. A Lei n.º 12.783/2013 estabelece
que as concessionárias poderiam renovar, uma única vez, suas concessões de geração e transmissão
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por um período adicional de 30 anos, desde que aceitem certas condições postas pela ANEEL, tais
como tarifas revisadas, conforme calculadas pela ANEEL, e submissão aos padrões de qualidade
determinados pela agência.
Em 04 de dezembro de 2012, a Eletrobras renovou as concessões de geração e transmissão da Chesf,
Eletronorte, Eletrosul e Furnas que tinham previsão de expirar entre 2015 e 2017 por um período
adicional de 30 anos, nos termos da Lei n.º 12.783/13. Ao renovar tais concessões, a Eletrobras
aceitou a aplicação de tarifas anuais para suas atividades de geração e transmissão (Receita Anual
Permitida) como forma de remuneração pela operação e manutenção de suas atividades de geração e
transmissão, nos termos das Portarias n.º 578 e n.º 579 do Ministério de Minas e Energia (“MME”),
ambas de 2012. A renovação, por 30 anos, das concessões de geração e transmissão assegura à
Eletrobras geração de receitas desses ativos no longo prazo.
Não obstante, o Governo Federal promulgou a Lei n.º 13.182/15, a fim de regulamentar os termos
para a renovação das concessões de geração de energia das usinas hidrelétricas de Sobradinho e
Itumbiara. Em 3 de novembro de 2015 as controladas Chesf e Furnas, respectivamente, renovaram as
concessões das usinas hidrelétricas de Sobradinho e Itumbiara por mais 30 anos. Não é possível
assegurar que a legalidade da Lei n.º 13.182/15 não será questionada.
Em 3 de junho de 2015, o Governo Federal promulgou o Decreto n.º 8.461/2013, que regula os
critérios para a renovação das concessões de distribuição de energia elétrica nos termos da Lei n.º
12.783/2013. A renovação das concessões para distribuição, nos termos do Decreto n.º 8.461/2013,
determina que os detentores de concessão atendam certos critérios relativos a: (i) qualidade dos
serviços de distribuição de energia; e (ii) o cumprimento de certos índices financeiros. Se as
empresas de distribuição da Eletrobras não forem capazes de cumprir com as determinações do
Decreto n.º 8.461/2013 após um período de carência de cinco anos, ou por quaisquer dois anos
dentro do período de carência inicial de cinco anos, elas poderiam perder a concessão de distribuição
de energia. Além disso, o Decreto n.º 8.461/2013 prevê que a Eletrobras poderá ser obrigada a
capitalizar suas empresas de distribuição no futuro, o que poderia gerar um efeito adverso em suas
condições financeiras, sendo que o não cumprimento da capitalização poderia resultar na perda da
concessão. Caso a Eletrobras decida não renovar suas concessões de distribuição, a Companhia
perderá as receitas associadas a tais concessões e incorrerá em despesas associadas à não renovação.
Adicionalmente, o Governo Federal promulgou a Lei n.º 13.182/2015, regulando os termos para a
renovação das concessões de geração de energia das usinas hidrelétricas de Sobradinho e Itumbiara
por um período de 30 anos. Em 3 de novembro de 2015, a Chesf renovou a concessão da usina
hidrelétrica de Sobradinho e, em 7 de janeiro de 2016, Furnas aprovou a renovação da concessão da
usina hidrelétrica de Itumbiara, sujeita a certas condições. Não é possível garantir que a legalidade
da Lei n.º 13..182/2015 não será questionada.
O valor das indenizações que serão pagas após a renovação das concessões vincendas entre
2015 e 2017 poderá ser insuficiente para cobrir os custos dos investimentos realizados pela
Eletrobras em tais concessões. Adicionalmente, não é possível estimar quando ou sob quais
termos os pagamentos de indenizações com relação a concessões de geração serão realizados.
Ao concordar com a renovação das concessões vincendas entre 2015 e 2017, a Eletrobras aceitou
receber indenização referente à parte dos bens reversíveis não amortizados de tais concessões. Até
30 de abril de 2015, nos termos da Lei n.° 12.783/13, a Eletrobras recebeu pagamentos de
indenização no valor de R$15,2 bilhões, ainda pendentes pagamentos de R$3,5 bilhões. Tais
indenizações dizem respeito a ativos de geração e transmissão que entraram em operação após 31 de
maio de 2000, que compõem a Rede Básica – Novas Instalações – RBNI (“Rede Básica”).
Em 2014, a Eletrobras pleiteou indenizações à ANEEL (i) com relação aos ativos de transmissão da
Rede Básica, que entraram em operação comercial antes de 31 de maio de 2000, nos termos da Lei
n.º 12.783/13 e da Resolução ANEEL n.º 596/2013, e (ii) de valores referentes à modernização de
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ativos de geração perante a ANEEL, nos termos da Lei n.° 12.783/13 e da Resolução ANEEL n.º
589/2013. A Eletronorte, Eletrosul, Furnas e Chesf pleitearam indenizações no montante de R$26,5
bilhões. A ANEEL já sinalizou que pagará o valor de R$1,007 bilhão do total da indenização de
R$1,061 bilhão pleiteada pela Eletrosul e R$9 bilhões pleiteados por Furnas. As indenizações
pleiteadas pelas demais subsidiárias da Eletrobras ainda estão sendo analisadas pela ANEEL.
Todos os pedidos de indenização devem ser aprovados pela ANEEL, que atualmente está revisando
os pleitos submetidos pelas empresas Eletrobras até o momento. Não é possível, assim, determinar
com precisão o momento em que o pagamento da indenização ocorrerá com relação às concessões de
geração de energia e sob quais condições. Também é possível que os pagamentos de indenização
sejam inferiores aos valores que a Eletrobras espera, ou ainda inferiores aos valores investidos pela
Eletrobras nas concessões de geração e transmissão, o que poderia afetar adversamente sua condição
financeira e resultados operacionais.
Em relação às concessões de distribuição detidas pelas Empresas Eletrobras, o governo federal ainda
não promulgou leis ou regulamentos para a indenização da parcela não amortizada dos ativos
relativos a essas concessões. Tais leis ou regulamentos, quando promulgados, podem afetar
adversamente a condição financeira e resultados de operações das empresas de distribuição da
Eletrobras.
O valor das tarifas que a Eletrobras calculou com base em seus custos, despesas e receitas
estimadas poderá ser superior ao valor das tarifas que serão efetivamente implementadas.
A Lei n.° 12.783/2013 estabeleceu, dentre outras condições, o valor das tarifas a serem cobradas
pelas concessionárias, com base em custos de operação e manutenção, encargos, tributos e
pagamento pelo uso dos sistemas de transmissão e distribuição. Ao concordar com os termos da
renovação antecipada de suas concessões vincendas entre 2015 e 2017, a Eletrobras utilizou certas
premissas referentes aos ativos da Furnas, da Chesf, Eletronorte e da Eletrosul, as quais podem não
se materializar ao longo do tempo, principalmente no que se refere à redução de custos estimada.
Consequentemente, as tarifas que as subsidiárias da Eletrobras receberão ao longo do tempo poderão
ser inferiores às previstas ou poderão ser pagas após um longo período de tempo, o que poderá afetar
adversamente as condições financeiras e resultados operacionais da Eletrobras.
Com relação à renovação das concessões de distribuição, a Eletrobras acredita que poderá haver
impactos negativos nas tarifas caso haja quaisquer alterações na metodologia ou base de cálculo
atualmente utilizadas nos processos de revisão tarifária e de reajuste.
Não há certeza de que os contratos de concessão ainda vigentes da Eletrobras serão renovados
e quais serão os termos das renovações caso elas sejam concedidas.
A Eletrobras conduz suas atividades de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica de
acordo com os contratos de concessão celebrados com o Governo Federal, por meio da ANEEL.
O Governo Federal poderá renovar as concessões existentes ainda não renovadas e não submetidas
ao regime estabelecido pela Lei n.° 12.783/2013 e pela Lei n.º 13.182/2015 por um período adicional
de 30 anos sem a necessidade de realização de um novo procedimento licitatório. Caso a renovação
seja solicitada pela Eletrobras, o Governo Federal poderá aprová-la em termos mais desfavoráveis
que os atuais. Aproximadamente 40,6% dos ativos de geração e 6,9% dos ativos de transmissão da
Eletrobras, excluindo-se Itaipu e as usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2, estão sujeitos a esta
condição.
Considerando a discricionariedade do Governo Federal na renovação de concessões, a Eletrobras
poderá enfrentar significativa concorrência no processo de renovação das concessões.
Consequentemente, a Eletrobras não pode garantir que seus contratos de concessão serão renovados
ou renovados nos mesmos termos de sua celebração.
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O valor dos títulos da dívida pública emitidos pela União Federal em pagamento por créditos
da Eletrobras contra Itaipu poderá ser inferior ao valor dos créditos.
A Lei n.º 12.783/13 autorizou a União Federal a adquirir, respeitada a equivalência econômica,
créditos que a Eletrobras detém contra Itaipu Binacional referentes ao financiamento da construção
da usina hidrelétrica de Itaipu, mediante pagamento na forma de títulos da Dívida Pública Mobiliária
Federal. Caso esta cessão ocorra, e o valor dos títulos da dívida pública transferidos à Eletrobras pela
União Federal no futuro não correspondam ao valor econômico dos créditos da Eletrobras contra
Itaipu, os negócios, condições financeiras e resultados operacionais da Eletrobras podem ser afetados
de maneira adversa.
A Eletrobras possui passivos substanciais e está exposta a restrições de liquidez de curto prazo,
o que poderia dificultar a obtenção de financiamento para os investimentos planejados e afetar
adversamente sua condição financeira e resultados operacionais.
Com o objetivo de financiar os investimentos necessários para cumprir as metas de crescimento em
longo prazo, a Eletrobras incorre em volume substancial de endividamento. Como seu fluxo de caixa
operacional nos últimos anos não foi suficiente para financiar seus investimentos, serviços da dívida
e pagamento de dividendos, o endividamento tem aumentado significativamente desde 2012. A
dívida total, incluindo juros acumulados, aumentou 17,3%, elevando se a R$46.398 milhões em 31
de dezembro de 2015, em comparação com R$39.539 milhões em 31 de dezembro de 2014, e
R$32.476 milhões em 31 de dezembro de 2013. A dívida líquida de caixa, equivalentes de caixa e
títulos negociáveis aumentou 15,0%, chegando a R$37.319 milhões em 31 de dezembro de 2015, em
comparação com R$32.433 milhões em 31 de dezembro de 2014, e de R$27.710 milhões em 31 de
dezembro de 2013. Da dívida existente (principal), 62,72%, ou R$46,4 bilhões, vencerão nos
próximos cinco anos. Visando a atingir as suas metas de crescimento, manter a capacidade de
financiar suas operações e amortizar os vencimentos da dívida programados, a Eletrobras terá que
incorrer em significativo endividamento por meio de uma ampla gama de fontes de financiamento.
De modo a honrar o pagamento de sua dívida após cumprir as metas de investimentos, a Eletrobras
se baseou e continuará a se basear, em uma combinação de fluxos de caixa operacionais, uso de
linhas de crédito disponíveis, saldo de caixa e de aplicações financeiras de curto prazo e contratação
de dívida adicional.
Após o rebaixamento da dívida soberana brasileira, a Eletrobras perdeu suas classificações como
grau de investimento pela Moody’s e pela Standard & Poor's. Qualquer novo rebaixamento da
classificação de risco de crédito da Eletrobras pode ter consequências negativas sobre sua capacidade
de obter financiamento ou impactar os custos de financiamento, tornando mais difícil ou caro o
refinanciamento das obrigações em vencimento. Caso, por qualquer razão, a Eletrobras encontre
dificuldade contínua para acessar o mercado de crédito, isso poderá dificultar sua capacidade de
realizar investimentos nos montantes necessários para manter os níveis atuais de investimento ou
atingir suas metas de longo prazo e prejudicar sua capacidade de cumprir, em tempo hábil, suas
obrigações de pagamento de principal e juros junto a seus credores. Isso porque o fluxo de caixa
operacional da Eletrobras é atualmente insuficiente para financiar tanto os investimentos planejados
como todas as suas obrigações de serviço da dívida.
Uma redução no plano de investimentos ou a venda de ativos poderiam afetar significativamente os
resultados das operações e a situação financeira da Eletrobras.
A Eletrobras está sujeita a certas obrigações contratuais cujo descumprimento pode permitir
aos credores a aceleração da dívida.
A Eletrobras é parte em diversos instrumentos de financiamento internacionais e locais na qualidade
de devedora e fiadora. Os títulos de dívida que a Eletrobras emitiu nos mercados de capitais
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internacionais e suas linhas de crédito existentes exigem o cumprimento de uma série de obrigações,
como o arquivamento de demonstrações financeiras em determinadas datas, o fornecimento de um
relatório de auditoria sem ressalvas, entre outros. A Eletrobras pode não ser capaz de cumprir com
tais obrigações, o que poderia desencadear certos eventos de vencimento antecipado e,
consequentemente, permitir que os credores acelerem as respectivas dívidas, potencialmente
permitindo que outros credores se utilizem das cláusulas de cross-acceleration. Por exemplo, em
março de 2015 a Eletrobras recebeu waivers de determinados credores em razão do arquivamento
perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, do relatório dos auditores independentes com
ressalva para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. Não é possível assegurar que
os credores renunciarão a esse direito em caso de descumprimento de quaisquer obrigações
assumidas pela Eletrobras, no futuro e a quebra de qualquer covenant pode acarretar o vencimento
antecipado de outros contratos de financiamento.
Adicionalmente, a Eletrobras é garantidora em emissão de debêntures da Teles Pires Participações
S.A. Na qualidade de garantidora da emissão, a Eletrobras é obrigada a cumprir determinados
índices financeiros, os quais foram descumpridos em 31 de dezembro de 2015. A Eletrobras está
atualmente renegociando a garantia com os debenturistas os quais, reunidos em assembleia geral em
29 de março de 2016, deliberaram não acelerar a dívida por um período de 180 dias. Caso a
renegociação da garantia não ocorra nesse período, os debenturistas poderão acelerar o vencimento
da dívida. Qualquer aceleração de qualquer outra garantia ou de outros financiamentos ou títulos
poderão afetar adversamente a situação financeira da Eletrobras.
A Eletrobras está sujeita a regras que limitam o endividamento das empresas do setor público
e pode não ser capaz de obter recursos suficientes para implementar seu programa de
investimento proposto.
Em 2015, a Eletrobras desembolsou R$10,4 bilhões em investimentos na expansão, modernização,
pesquisa, infraestrutura e projetos ambientais, comparado com R$11,4 bilhões em 2014. Para 2016,
o orçamento atual prevê o valor de, aproximadamente, R$13,2 bilhões para os referidos
investimentos. A Eletrobras não pode garantir que conseguirá financiar seu programa de
investimentos com base no fluxo de caixa ou recursos externos. Além disso, como uma empresa
controlada pela União, a Eletrobras está sujeita a certas regras que limitam seu endividamento e
investimentos e deve submeter sua proposta de orçamento anual, incluindo estimativas de montante
e fontes de financiamento, para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e para o
Congresso Nacional, para aprovação. Dessa forma, caso as operações da Eletrobras não se
enquadrem nos parâmetros e condições estabelecidos por essas regras e pelo Governo Brasileiro, a
Eletrobras poderá ter dificuldade na obtenção de financiamentos. Além disso, devido ao fato de que
o rating da Eletrobras é sensível a qualquer variação na avaliação de crédito do Governo Brasileiro,
que foi rebaixado pela Moody’s em 11 de agosto de 2015 e novamente em 9 de dezembro de 2015,
bem como pela Standard & Poor’s em 24 de março de 2014 e novamente em 9 de setembro de 2015,
e, ainda, pela Fitch em 15 de outubro de 2015 e 16 de dezembro de 2015. Os dois últimos
rebaixamentos dos ratings pela Standard & Poor’s e pela Fitch resultaram na perda do grau de
investimento soberano pelo Brasil. Neste sentido, qualquer rebaixamento da nota de crédito do
Governo Brasileiro pode ter consequências adicionais adversas na capacidade da Eletrobras em obter
de financiamento e/ou no custo de financiamento da Eletrobras. Se a Eletrobras não for capaz de
obter tais financiamentos, sua capacidade de investimento em expansão e manutenção de suas
atividades poderá ser adversamente impactada, o que poderá afetar a execução da sua estratégia de
crescimento, e, particularmente, o investimento em projetos de grande escala, o que poderá impactar
adversamente os resultados operacionais e financeiros da Eletrobras.
A Eletrobras possui uma série de subsidiárias e investe em diversas SPEs cujo desempenho
influencia significativamente seus resultados.
A Eletrobras conduz seus negócios principalmente por meio de suas subsidiárias operacionais,
incluindo a Eletronorte, CGTEE, Eletronuclear, Chesf, Furnas, Eletrosul, CEAL, Eletroacre,
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Amazonas Energia, CEPISA, CERON, Boa Vista Energia e, recentemente, a CELG-D.
Adicionalmente, a Eletrobras e suas subsidiárias investem em SPEs para o desenvolvimento de
certos projetos, tais como a construção das usinas hidrelétricas de Belo Monte, Santo Antônio e
Jirau. Para fins de determinadas normas estrangeiras aplicáveis à Eletrobras, as SPEs que detém os
projetos de Santo Antônio e Jirau, são consideradas subsidiárias relevantes para os exercícios
encerrados em 31 de dezembro de 2014 e 2015. A capacidade da Eletrobras de cumprir suas
obrigações financeiras é, portanto, relacionada em parte ao fluxo de caixa e do lucro dessas
subsidiárias e SPEs e à distribuição ou transferência desses ganhos para a Eletrobras na forma de
dividendos, empréstimos ou outros adiantamentos e pagamentos. Algumas dessas subsidiárias ou
SPEs estão, ou poderão no futuro vir a estar, sujeitas a contratos de empréstimos que exigem que
qualquer endividamento destas subsidiárias ou destas SPEs com a Companhia esteja subordinado a
estes contratos de empréstimo. As subsidiárias e SPEs da Eletrobras são entidades jurídicas distintas
da Companhia. Qualquer direito que a Eletrobras possa ter de receber bens de qualquer subsidiária
ou SPE ou outros pagamentos após sua liquidação ou reorganização será efetivamente subordinado
aos créditos dos credores das subsidiárias ou das SPEs (incluindo as autoridades fiscais, os credores
comerciais e os financiadores da subsidiária), salvo na medida em que a Eletrobras seja credora
dessa subsidiária ou SPE, caso em que os créditos da Eletrobras ainda permaneceriam subordinados
a qualquer prioridade nos ativos de tal subsidiária ou SPE e a parcela de endividamento desta
subsidiária ou SPE que seja prioritária em relação à dívida com a Eletrobras.
Os montantes que a Eletrobras recebe da Conta de Consumo de Combustível são insuficientes
para cobrir os custos relacionados à geração termelétrica de energia.
O Governo Brasileiro introduziu a Conta de Consumo de Combustível (“Conta CCC”), em 1973. A
finalidade da Conta CCC era equalizar os custos de geração de energia para empresas de energia
elétrica localizadas em áreas nas quais a geração é, essencialmente, termelétrica e,
consequentemente, mais cara, de modo a evitar picos nas tarifas pagas pelos consumidores finais
dessas regiões. A Eletrobras administrava a Conta CCC desde então, fazendo os pagamentos devidos
aos beneficiários. Até 2013, a Conta CCC era financiada por meio de quotas pagas pelas empresas
operando no setor elétrico. Entretanto, após a promulgação da Lei n.º 12.783/13, os recursos da CDE
passaram a ser alocados à Conta CCC.
A Eletrobras é afetada por quaisquer modificações a tal conta na sua capacidade de beneficiária, por
meio de suas subsidiárias. Caso haja um atraso na liberação dos recursos da CDE, essas subsidiárias
podem não ter outras fontes de recursos para pagar seus fornecedores de combustível.
Os custos de geração dos sistemas isolados são parcialmente cobertos pela Conta CCC. No entanto,
as subsidiárias de distribuição da Eletrobras têm questionado a ANEEL sobre a possibilidade de
utilização de fundos da Conta CCC para cobrir certos custos que, no momento, não estão abrangidos
pela Conta CCC. Como resultado do atraso na transferência de fundos da Conta CCC às subsidiárias
de distribuição, tais empresas têm incorrido em dívidas substanciais com fornecedores de
combustível. Se houver um atraso na ANEEL para a liberação de recursos da Conta CCC, as
subsidiárias de distribuição da Eletrobras estarão sujeitas a multas e juros, que não são abrangidas
pela cobertura da Conta CCC. Assim, algumas das subsidiárias de distribuição da Eletrobras
incorreram em dívidas substanciais, uma vez que os fundos da Conta CCC são a principal fonte de
financiamento para o pagamento de suas obrigações.
Em dezembro de 2014, algumas das subsidiárias de distribuição da Eletrobras renegociaram valores
em atraso com seus fornecedores de combustível. Tais acordos contam com garantias sobre os
recebíveis da Conta CCC e garantia fidejussória da Eletrobras. Devido ao contínuo atraso na
transferência de fundos da Conta CCC para a Eletrobras, a Eletrobras e suas subsidiárias de
distribuição estão negociando novos acordos com os fornecedores de combustíveis para dívidas
incorridas a partir de dezembro 2014 até junho de 2015. Esses valores corresponderam a cerca de
R$8,6 bilhões em 2014 e R$3,2 bilhões em 2015.
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Qualquer atraso adicional nas transferências de fundos da Conta CCC para a Eletrobras e suas
subsidiárias de distribuição poderá fazer com que certas subsidiárias de distribuição incorram em
dívida substancial com seus fornecedores de combustível, posto que essas subsidiárias de
distribuição não geram fluxos de caixa suficientes para financiar esses obrigações.
Futuras interrupções nos pagamentos feitos pela Conta CCC poderão resultar no descumprimento de
contratos entre as subsidiárias da Eletrobras e seus fornecedores, e poderão afetar adversamente sua
condição financeira e resultados operacionais.
Na qualidade gestora de determinados fundos governamentais, a Eletrobras está sujeita a
alegações de má-gestão dos recursos.
A Eletrobras administra determinadas contas e fundos, como a Conta CCC, o CDE e o RGR. Esses
montantes são geridos de acordo com regras e normas promulgadas pela ANEEL. Dessa forma, a
ANEEL e outros órgãos de supervisão, como o Tribunal de Contas da União (“TCU”) podem não
concordar com a forma como a Eletrobras interpreta algumas das disposições para a gestão destas
contas e/ou fundos. Dessa forma, a Eletrobras pode estar sujeita a penalidades substanciais em caso
de descumprimento destas regras. Além disso, a Companhia está sujeita a responsabilidade civil e
criminal pela gestão de fundos de terceiros.
Em janeiro de 2014, a ANEEL iniciou um processo administrativo determinando que a Eletrobras
devolvesse o montante histórico de aproximadamente R$2 bilhões ao RGR. A Eletrobras apresentou
recurso dessa decisão no âmbito do processo administrativo. Em 10 de maio, de 2016, a Diretoria da
ANEEL negou provimento ao recurso apresentado pela Companhia e determinou à Eletrobras, entre
outras coisas, que restitua à RGR o valor de aproximadamente R$2 bilhões, acrescidos dos encargos
financeiros aplicáveis e de atualização monetária desde a data do recebimento dos valores. A
Eletrobras discutirá judicialmente o tema. Caso não tenha êxito, a Eletrobras poderá ser condenada a
devolver um montante de aproximadamente R$8 bilhões (atualizado em 31 de dezembro de 2015
conforme os critérios requeridos pela ANEEL) ao RGR.

A Eletrobras pode não conseguir implementar sua estratégia.
A capacidade da Eletrobras de atingir os principais objetivos de sua estratégia depende de uma série
de fatores, dentre os quais, sua capacidade de:
•

Implementar um plano de eficiência operacional visando redução de custos, aumento de
receitas e melhoria da qualidade e confiabilidade de seus serviços;

•

Expandir seus negócios de forma sustentável e lucrativa;

•

Implementar melhorias ao seu plano de negócios, governança corporativa e gestão; e

•

Implementar melhorias na alocação de seus recursos humanos, tendo em vista as novas
regulamentações do setor elétrico brasileiro.

A Eletrobras não pode assegurar que conseguirá atingir tais objetivos integralmente ou com sucesso.
Qualquer impacto nos elementos principais da estratégia da Eletrobras poderão afetar adversamente
sua condição financeira e resultados operacionais.
Caso quaisquer dos ativos da Eletrobras sejam considerados ativos dedicados à prestação de
um serviço público essencial, eles não estariam disponíveis para liquidação na hipótese de
falência e poderiam não estar sujeitos a penhora.
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Em 2005, o Governo Brasileiro promulgou a Lei n.º 11.101 (“Nova Lei de Falências”), que rege a
recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência, além de substituir o processo judicial
de reorganização de dívidas conhecido como concordata pelos processos de recuperação judicial e
recuperação extrajudicial. A Nova Lei de Falências estipula que suas disposições não se aplicam às
empresas públicas e sociedades de economia mista, como a Eletrobras, enquanto a Constituição
Federal Brasileira estabelece que as sociedades de economia mista que realizarem atividades
econômicas estarão sujeitas ao regime jurídico aplicável a empresas privadas com relação a questões
civis, comerciais, trabalhistas e tributárias. Dessa forma, não está claro se as disposições da Nova Lei
de Falências referentes à recuperação judicial e extrajudicial e à falência se aplicarão ou não à
Eletrobras, muito embora a Lei n.º 12.767/2012 estabeleça que os regimes de recuperação judicial ou
extrajudicial não serão aplicados a concessionárias de serviço público de energia elétrica, salvo
posteriormente à extinção da concessão.
A Eletrobras acredita que uma parte substancial de seus ativos, inclusive os ativos de geração, a rede
de transmissão e a limitada rede de distribuição, poderia ser considerada pelos tribunais brasileiros
como sendo dedicada à prestação de um serviço público essencial. Nesse caso, estes ativos não
estarão disponíveis para liquidação na hipótese de falência da Eletrobras ou disponíveis para penhora
judicial. Ainda, em conformidade com a lei brasileira e com os termos dos contratos de concessão
assinados pela Eletrobras, os ativos da Eletrobras poderão ser revertidos para o Governo Brasileiro
no caso de falência e/ou de recuperação judicial ou extrajudicial, sendo que a Eletrobras não pode
assegurar que a compensação recebida será igual ao valor de mercado dos ativos e, dessa forma, a
condição financeira e os resultados das operações da Eletrobras poderiam ser adversa e
significativamente afetados.
A Eletrobras poderá incorrer em prejuízos e dispender muito tempo na defesa de processos
judiciais e procedimentos administrativos.
A Eletrobras é parte em diversas ações judiciais e processos administrativos relacionados a matérias
cíveis, fiscais, trabalhistas, ambientais, regulatórias e societárias. Tais ações envolvem montantes
substanciais em dinheiro e outras indenizações, e muitos desses litígios respondem individualmente
por parte significativa do montante total das demandas em que a Eletrobras é parte. A Eletrobras
constituiu provisões para todos os valores em disputa que representam chance de perda provável,
conforme classificado pela Companhia após consulta a seus consultores legais, ou conforme leis,
decretos administrativos, ou ainda outros decretos ou decisões que, segundo entendimento da
Eletrobras, ocasionem impacto desfavorável nas referidas demandas. Em 31 de dezembro de 2014, a
Eletrobras havia provisionado o valor total consolidado de, aproximadamente, R$8,9 bilhões
relativamente aos processos em que é parte, dos quais R$236 milhões estavam relacionados a
processos fiscais, R$7,8 bilhões estavam relacionados a processos cíveis e R$943 milhões estavam
relacionados a processos trabalhistas. Em 31 de dezembro de 2015, a Companhia provisionou um
valor total de aproximadamente R$14,1 bilhões para fazer frente às suas demandas legais, dos quais
R$644 milhões eram relacionados a assuntos tributários, R$12.497 milhões a assuntos cíveis e
R$1.005 milhões relacionados a demandas trabalhistas.
Caso haja decisão desfavorável em processo que envolva quantia relevante e sobre a qual a
Eletrobras não tenha constituído provisão, ou no caso de as perdas estimadas resultarem em valores
superiores às provisões realizadas, as condições financeiras e o resultado operacional da Eletrobras
poderão ser afetados significativamente. Além disso, a defesa desses processos poderá exigir o
dispêndio de tempo e atenção por parte da Administração da Companhia, o que poderá desviá-la do
foco das atividades principais da Eletrobras. Dependendo do resultado, certos litígios poderão
resultar em restrições operacionais e ocasionar um efeito adverso relevante em alguns dos principais
negócios da Eletrobras.
Entre 22 de julho e 15 de agosto de 2015, duas ações coletivas fundamentadas na legislação de
valores mobiliários americana foram movidas contra a Eletrobras e alguns de seus funcionários no
Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York (SDNY). Em 2 de outubro
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de 2015, essas ações foram consolidadas e o tribunal nomeou Dominique Lavoie e a cidade de
Providence como os líderes dos requerentes. Os requerentes apresentaram uma petição inicial
aditada consolidada em 8 de dezembro de 2015, alegadamente em nome de investidores que
compraram títulos da Eletrobras negociados em bolsa nos EUA entre 17 de agosto de 2010 e 24 de
junho de 2015, bem como uma segunda petição aditada consolidada em 26 de fevereiro de 2016.
A peça alega, entre outras coisas, que a Eletrobras e os réus pessoas físicas sabiam ou deveriam
saber da suposta fraude cometida contra a Eletrobras por um cartel de empresas de construção, bem
como dos subornos e propinas supostamente solicitados e recebidos pelos empregados da Eletrobras,
que a Eletrobras e os réus pessoas físicas prestaram declarações distorcidas materialmente relevantes
bem como se omitiram em relação à suposta fraude; e que o preço das ações da Eletrobras caiu
quando a suposta fraude foi divulgada. Os requerentes não especificaram o valor dos danos que
pleiteiam, embora tal valor, quando especificado, poderá ser relevante para a Companhia. A
Eletrobras contratou assessores jurídicos e pretende se defender vigorosamente contra as alegações
feitas na ação.
A subsidiária Chesf é ré em um processo movido pela Companhia Brasileira de Projetos e Obras e
Mendes Júnior referente a alterações introduzidas no contrato de construção da usina de Xingó. Um
recurso está atualmente sendo analisado pelo STJ. Uma das principais controvérsias relaciona-se
com a aplicação de um fator de correção monetária. Se os processos forem decididos contra a Chesf,
a mesma poderá ter que pagar até R$1 bilhão aos autores. Se este valor não for provisionado no
balanço patrimonial ou fluxo de caixa da Eletrobras, os resultados das operações da Eletrobras
podem ser afetados negativamente. Além disso, a Justiça Federal de Recife, no Estado de
Pernambuco, bloqueou R$360 milhões em ativos da Chesf em relação a este litígio.
A Eletrobras é parte em diversos processos judiciais em relação a empréstimos compulsórios
feitos a entre 1962 até 1993.
Segundo a Lei n.º 4.156, de 28 de novembro de 1962, certos consumidores finais de energia elétrica
foram compelidos a fazer "empréstimos compulsórios" à Eletrobras (por meio de cobranças pelas
empresas de distribuição de energia) com o fim de prover recursos para a desenvolvimento do setor
de energia elétrica. Os clientes industriais que consomiam mais de 2.000 kWh de eletricidade por
mês foram obrigados a pagar à Eletrobras um montante equivalente a 32,5% de cada conta de
energia sob a forma de um empréstimo compulsório, a ser reembolsado dentro do prazo de 20 anos.
Os juros sobre os empréstimos compulsórios correspondem à variação do IPCA-E mais um spread
de 6,0% ao ano. A Lei n.º 7.181, de 20 de dezembro de 1983, estendeu o programa de empréstimo
compulsório até 31 de dezembro de 1993, desde que tais empréstimos pudessem, sujeitos à
aprovação dos acionistas, ser reembolsados pela Eletrobras sob a forma de uma emissão de ações
preferenciais a valor contábil, em vez de dinheiro.
A Eletrobras disponibilizou aos clientes elegíveis, após a primeira e a segunda conversão de créditos
do empréstimo compulsório, aproximadamente 42,5 bilhões de ações preferenciais classe "B", e
sobre a terceira conversão de créditos do empréstimo compulsório, cerca de 27,2 bilhões de ações
preferenciais classe "B". Além disso, em 30 de abril de 2008, os acionistas da Eletrobras aprovaram
a emissão de ações preferenciais adicionais aos clientes elegíveis a valor contábil em pagamento do
restante dos empréstimos compulsórios. Caso ações adicionais sejam emitidas no futuro e o valor
contábil dessas ações for inferior ao seu valor de mercado, o valor das ações existentes dos acionistas
pode ficar sujeito a diluição. Em 31 de dezembro de 2008, a Eletrobras registrou um montante de
aproximadamente R$ 215 milhões para créditos de empréstimos compulsórios que ainda não tinham
sido convertidos, que, a qualquer momento, por decisão de seus acionistas, podem ser devolvidos
aos consumidores industriais, por meio da emissão de ações preferenciais classe "B", de acordo com
os procedimentos descritos acima.
Em 31 de dezembro de 2014 e 2015, havia 3.145 e 3.868 ações judiciais em curso contra a
Eletrobras, respectivamente, questionando a correção monetária, inflação e cálculos de juros
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relacionados ao reembolso dos empréstimos compulsórios. Desses processos, 1.866 foram decididos
contrariamente à Companhia e estão atualmente em fase de execução. O valor total envolvido nestas
ações não foi corrigido monetariamente e foi necessária a avaliação de peritos para ser estimado com
precisão. Os processos já decididos contra a Eletrobras totalizam aproximadamente R$5,9 bilhões.
No decorrer dos processos de execução, a Companhia tem sido obrigada a penhorar alguns de seus
ativos, que consistem principalmente de ações preferenciais detidas pela Companhia em outras
empresas do setor elétrico. Em 31 de dezembro de 2014 e 2015, respectivamente, a Eletrobras tinha
provisões de R$4,3 bilhões e R$9,2 bilhões para cobrir perdas decorrentes de decisões desfavoráveis
nesses processos.
A Eletrobras também está envolvida em aproximadamente 2.112 processos judiciais relacionados
com o pagamento dos empréstimos compulsórios por meio dos quais os consumidores procuram
exercer a opção de converter seus créditos por títulos ao portador. Esses títulos são chamados de
"Obrigações da Eletrobras" e estão sujeitos a decadência, o que já ocorreu. Entretanto, a Eletrobras
acredita que não tem mais responsabilidade em relação a esses títulos porque eles já expiraram, mas
qualquer interpretação jurídica de que os títulos não expiraram pode afetar adversamente seus
resultados operacionais e condição financeira.
A Eletrobras pode ser obrigada a fazer contribuições substanciais para os fundos de pensão
por ela patrocinados para os funcionários e ex-funcionários.
Segundo a Lei n.º 108/2001 e a Lei n.º 109/2001, a Eletrobras é obrigada a fazer contribuições para
os planos de previdência dos atuais funcionários, bem como dos ex-funcionários. Se houver
incompatibilidade entre as reservas dos planos de previdência e os recursos disponíveis para os
planos, a Eletrobras (como patrocinadora) e os beneficiários dos planos de previdência devem
contribuir para o plano restabelecer seu equilíbrio.
Em 2015, os planos de previdência patrocinados pela Eletrobras e suas subsidiárias registraram um
déficit de R$1,9 bilhão. Em 2014, este déficit foi de R$2,2 bilhões. A Eletrobras contribuiu com
R$421,9 milhões e R$525,0 milhões para essas planos de previdência em 2014 e 2015
respectivamente. Vários planos de previdência patrocinados pela Eletrobras estão envolvidos em
discussões com a PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência Complementar) quanto à
necessidade de reduzir ou eliminar seu déficit. Se a PREVIC determinar que o déficit precisa ser
parcialmente ou totalmente reduzido, será requerido aos beneficiários e seus patrocinadores, como a
Eletrobras, terão de fazer contribuições. Os termos dessas contribuições, que serão acordadas entre
os beneficiários e patrocinadores, pode ser substancial e poderá afetar adversamente os resultados
operacionais e condição financeira da Eletrobras.
A cobertura de seguros da Eletrobras pode ser insuficiente para cobrir potenciais perdas.
O negócio desenvolvido pela Eletrobras está sujeito, de forma geral, a diversos riscos e perigos,
incluindo acidentes industriais, disputas trabalhistas, condições geológicas inesperadas, mudanças no
ambiente regulatório, riscos ambientais e meteorológicos, além de outros fenômenos naturais. Além
disso, a Eletrobras e/ou suas controladas são responsáveis por perdas e danos causados a terceiros
em decorrência de falhas da prestação dos serviços de geração, transmissão e distribuição.
Os seguros contratados pela Eletrobras cobrem somente parte das perdas que podem ocorrer. A
Eletrobras está renegociando suas políticas de seguro conjuntamente para todas as empresas
Eletrobras, de modo a assegurar cobertura uniforme e proteção adequada a todas as suas operações.
Independente de tal renegociação, a Eletrobras acredita possuir seguros em valores adequados para
cobrir danos materiais de incêndio, responsabilidade por acidentes de terceiros e riscos operacionais
em suas usinas. Se a Eletrobras for incapaz de renovar suas apólices de seguro de tempos em tempos
ou surgirem perdas ou outros sinistros que não estejam cobertos por seguro ou que excedam o limite
segurado, a Eletrobras poderá estar sujeita a perdas inesperadas em valores substanciais.
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O Governo Federal exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia
brasileira. As condições econômicas e políticas brasileiras, e as percepções dos investidores
acerca dessas condições, têm um impacto direto sobre os negócios, condição financeira,
resultados de operações e perspectivas futuras da Eletrobras.
A economia brasileira tem sido caracterizada pela intervenção significativa do Governo, que muitas
vezes altera as políticas monetária, de crédito, de câmbio e outras para influenciar a economia do
Brasil. As ações do governo brasileiro para controlar a inflação e implementar outras políticas já
incluíram o controle de salários e preços, desvalorização do real, controles sobre remessas de
recursos ao exterior, intervenção pelo Banco Central para afetar a taxa básica de juros e outras
medidas. A Eletrobras não tem nenhum controle sobre elas, e não podemos prever quais medidas ou
políticas o Governo Federal poderá adotar no futuro. Os negócios da Eletrobras, a condição
financeira, os resultados de operações e perspectivas futuras podem ser adversamente afetados por
mudanças nas políticas do Governo, bem como fatores gerais, incluindo, mas sem excluir outros
eventuais:
•

crescimento econômico do Brasil;

•

inflação;

•

taxas de juros;

•

variações nas taxas de câmbio;

•

políticas de controle cambial;

•

liquidez do mercado de capitais e dos empréstimos;

•

política fiscal e alterações na legislação tributária;

•

alegações de corrupção contra partidos políticos, políticos eleitos e outros funcionários
públicos, incluindo alegações feitas em relação à Operação Lava-Jato; e

•

outras políticas, diplomacia, políticas sociais e econômicas ou acontecimentos que afetem o
Brasil.

Mudanças ou incertezas no domínio das políticas listadas acima quanto à implementação delas
poderia contribuir para a imprevisibilidade econômica no Brasil, aumentando assim a volatilidade do
mercado de valores mobiliários brasileiro e do valor dos títulos brasileiros negociados no exterior.
Historicamente, o nível de estabilidade política do Brasil tem influenciado o desempenho da
economia brasileira e crises políticas têm afetado a confiança dos investidores e do público em geral,
o que resultou em desaceleração econômica e aumento da volatilidade dos valores mobiliários
emitidos por companhias brasileiras. Atualmente, o mercado brasileiro tem passado por um aumento
de volatilidade devido às incertezas derivadas da Operação Lava-Jato em curso e seus impactos na
economia e no cenário político brasileiro. Quaisquer desenvolvimentos na Operação Lava-Jato
(previsíveis ou imprevisíveis) poderiam ter um efeito material adverso na economia brasileira e nos
resultados operacionais e na condição financeira da Eletrobras.
Adicionalmente, desde 2011 o Brasil vem passando por uma desaceleração econômica. Em 2015 o
Produto Interno Bruto, ou PIB, contraiu cerca de 3,9 % e os índices de crescimento foram de 0,1%
em 2014, 2,7% em 2013, 1,8% em 2012 e 3,9% em 2011, comparadas com um crescimento de 7,5%
do PIB em 2010. Os resultados operacionais e a condição financeira da Eletrobras tem sido, e
continuarão a ser, afetados pela taxa de crescimento do PIB brasileiro. Nos anos que o PIB brasileiro
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não cresce, tende a haver uma diminuição na demanda de energia, o que também poderá resultar em
aumento nas perdas comerciais e inadimplência de consumidores. A Eletrobras não pode assegurar
que o PIB aumentará ou se manterá estável no futuro. Acontecimentos futuros da economia
brasileira podem afetar as taxas de crescimento do Brasil e, consequentemente, o consumo de
energia. Consequentemente, esses acontecimentos podem afetar negativamente os resultados
operacionais e a condição financeira da Eletrobras.
Alegações de corrupção política contra partidos políticos, o Governo Brasileiro e o poder
legislativo brasileiro e o processo de impeachment da Presidente podem criar instabilidades
políticas e econômicas.
Membros do governo federal, de empresas estatais ou controladas pela União, de partidos políticos
em geral, do legislativo brasileiro e de grandes construtoras brasileiras, enfrentaram alegações de
corrupção política. Assim, diversos políticos, incluindo funcionários públicos federais de alto
escalão, senadores e deputados renunciaram a seus cargos, tiveram o exercício de seus cargos ou
funções suspenso, ou foram presos. Atualmente políticos eleitos e outros funcionários públicos no
Brasil estão sendo investigados por alegações de conduta antiética e ilegal identificadas durante a
Operação Lava-Jato, conduzida pelo Ministério Público Federal.
Adicionalmente, em dezembro de 2015, foi autorizada a abertura de processo de impeachment da
Presidente Dilma Roussef baseada em alegações de descumprimento da lei de responsabilidade
fiscal. Em 17 de abril de 2016, a Câmara dos Deputados autorizou o Senado a inciiar os trâmites do
processo de impeachment da Presidente Dilma Roussef. Em 21 de maio de 2016, o Senado aprovou
a admissibilidade do processo de impeachment e deu início ao seu processamento. Durante 180 dias
o Vice-Presidente do Brasil, Michel Temer, atuará como Presidente da República. Se a Presidente
Dilma Rousseff for condenada ela poderá perder seu mandato e o Vice-Presidente, Michel Temer,
poderá assumir definitivamente o cargo de Presidente da República pelo tempo restante do mandato
presidência que se encerrará em 1º de janeiro de 2019.
O resultado do processo de impeachment, bem como manifestações relacionadas ao processo
de impeachment e às alegações de corrupção contra embros do governo federal, de empresas estatais
ou controladas pela União, de partidos políticos em geral, do legislativo brasileiro e de grandes
construtoras brasileiras, podem acarretar ainda mais instabilidade política e a um aumento da
desconfiança de consumidores e investidores estrangeiros a respeito da estabilidade e da
transparência do governo brasileiro e podem continuar a afetar materialmente o crescimento
econômico brasileiro, fato que, por sua vez, pode afetar negativamente os negócios da Eletrobras.
Manifestações políticas com relação à assuntos relativos a corrupção apontados acima
afetaram a economia brasileira e a percepção dos investidores sobre o Brasil. Por exemplo, protestos
de rua massivos que têm ocorrido desde meados de 2013 e recentemente ocorreram em 13 de março
de 2016 em 150 cidades brasileiras, demonstram a insatisfação pública com a corrupção e
determinadas medidas políticas, e representam um risco potencial para as perspectivas políticas e
econômicas brasileiras.
O resultado potencial da Operação Lava-Jato e do processo de impeachment é desconhecido, mas
elas já tiveram um impacto adverso na percepção geral do mercado em relação à economia brasileira.
Com relação à Operação Lava-Jato, seus resultados e alegações adicionais de conduta ilícita podem
ter efeitos adversos adicionais na economia brasileira. O Presidente do Brasil tem a capacidade de
indicar a maioria dos Conselheiros de Administração da Eletrobras. Assim, qualquer alteração na
composição do governo federal poderia levar a uma alteração da composição da administração da
Eletrobras. A Eletrobras não pode prever se os resultados da Operação Lava-jato e os procedimentos
relativos ao impeachment levarão a instabilidade adicional ou se novas alegações contra funcionários
públicos brasileiros vão surgir no futuro. Adicionalmente, a Eletrobras não pode prever os resultados
de nenhuma dessas alegações, ou seu efeito na economia brasileira e, consequentemente, nos seus
resultados operacionais.
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A inflação e as medidas do Governo Federal para controlar a inflação podem vir a contribuir
significativamente para a incerteza econômica no Brasil e afetar adversamente os resultados
operacionais da Eletrobras.
Historicamente, o Brasil tem apresentado elevadas taxas de inflação, especialmente no período
anterior a 1995. A inflação, bem como os esforços do Governo Brasileiro para combate-la, tiveram
efeitos negativos significativos sobre a economia brasileira. Mais recentemente, as taxas de inflação
medidas pelo IPCA foram de 10,67% em 2015, 6,41% em 2014, 5,91% em 2013 e 5.84% em 2012.
O Brasil pode vir a experimentar altos níveis de inflação no futuro. O Governo Brasileiro pode
introduzir medidas para reduzir pressões inflacionárias, o que pode ter o efeito de reduzir a
performance geral da economia brasileira. Algumas dessas medidas podem ter um impacto na
capacidade da Eletrobras em acessar capital estrangeiro, ou reduzir a capacidade da Eletrobras de
executar negócios e planos de gestão futuros.
As medidas do Governo Brasileiro para controlar a inflação têm frequentemente incluído a
manutenção de uma política monetária rígida como taxas de juros reais elevadas. Essas medidas têm
contribuído para limitar a escala e a atratividade dos mercados de dívida locais, levando devedores
como a Eletrobras a buscar financiamento adicional em moeda estrangeira no mercado de capitais
internacional. Na medida em que existe incerteza econômica no Brasil, o que enfraquece a
capacidade da Eletrobras em obter financiamento externo em condições favoráveis, o mercado local
brasileiro pode ser insuficiente para suprir as necessidades de financiamento da Eletrobras, o que por
sua vez pode afetar adversa e materialmente a Eletrobras.

b.2. controlador indireto
A Companhia é controlada indiretamente pelo Governo Federal, controlador da Eletrobras, o
qual poderá ter políticas e prioridades que afetem diretamente o resultado da Companhia e
divirjam dos interesses dos investidores.
A União, através da Eletrobras, exerce influência substancial sobre a orientação estratégica dos
negócios da Chesf e, na qualidade de acionista controlador da Eletrobras, tem perseguido, e poderá
continuar perseguindo, alguns de seus objetivos macroeconômicos e sociais. A União goza da
prerrogativa de nomear membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração da Chesf e,
por meio deles, indicar os diretores executivos responsáveis pela gestão das operações do dia a dia
da Chesf. As operações da Chesf impactam o desenvolvimento comercial, industrial e social
promovido pela União, especialmente na região nordeste do Brasil. A União já exigiu, e poderá
exigir no futuro, que a Chesf realize investimentos, incorra em custos ou participe de operações (por
exemplo, a realização de investimentos) que não estejam em linha com o objetivo da Chesf de
maximizar seus lucros.
c.

a seus acionistas

A Companhia poderá pagar dividendos reduzidos, caso seu lucro líquido não atinja
determinados níveis.
De acordo com o Estatuto Social da Companhia que determina que em cada exercício, será
obrigatória a distribuição de dividendo não inferior a 25% do lucro líquido, ajustado nos termos da
Lei. Esse Estatuto prevê ainda que as ações preferenciais da Companhia terão prioridade sobre as
ações ordinárias na distribuição de dividendos fixos, à taxa anual 10%, calculadas sobre a parcela do
capital social próprio daquela espécie de ação. O dividendo mínimo prioritário das ações
preferenciais deverá ser distribuído sempre que apurado lucro líquido ou, mesmo nos exercícios em
que haja prejuízo, quando existirem reservas de lucros disponíveis. Não obstante, se o resultado
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econômico da Companhia for negativo ou se os lucros disponíveis forem insuficientes em um
exercício social, a Administração poderá recomendar à Assembleia Geral Ordinária de acionistas
referente àquele ano, que o pagamento de dividendos não seja realizado.
Ações preferenciais sem direito a voto.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações e com o Estatuto Social, os portadores de ações
preferenciais não têm direito a votar nas Assembleias Gerais. Isto significa, entre outras coisas, que
um acionista preferencialista não tem direito a votar em transações corporativas, inclusive em fusões
ou consolidações com outras empresas. Desta forma, o principal acionista, que detém a maioria das
ações ordinárias com direito de voto e que exerce controle sobre a Companhia, está apto a aprovar
medidas corporativas sem a aprovação dos acionistas preferencialistas. Portando, o investimento nas
ações preferenciais não é adequado para aqueles que consideram o direito de voto um ponto
importante na decisão de investimento.
d.

a suas controladas e coligadas

A Companhia possui investimentos em coligada e controladas em conjunto que poderão
influenciar seus resultados.
A Companhia possui participações em SPEs, avaliadas pelo método da equivalência patrimonial,
algumas das quais estão, ou poderão estar no futuro, sujeitas a contratos de empréstimos que
proíbam ou limitem a transferência de recursos para a Companhia na forma de dividendos,
empréstimos e adiantamentos e/ou exijam que qualquer dívida dessas subsidiárias para com a
Companhia esteja subordinada à dívida decorrente desses contratos de empréstimos.
e.

a seus fornecedores

A Companhia não possui fontes alternativas de suprimento de matéria-prima para ser usada
pela sua usina termelétrica.
A Chesf possui uma usina termelétrica que opera com gás natural ou óleo diesel. A Chesf é
totalmente dependente de terceiros para provisão dessas matérias-primas, uma vez que não as
produz. Se por alguma razão essas matérias-primas, não estiverem disponíveis, a Companhia não
teria fontes alternativas de suprimento e, desta forma, a geração de energia elétrica por aquela usina
poderia ser afetada, e, em conseqüência, afetar a sua situação financeira e os resultados operacionais.
Entretanto, a referida usina atualmente só opera em situações emergenciais.
f.

a seus clientes

A Companhia não está sujeita a riscos relevantes relacionados aos seus clientes.
g.

aos setores da economia nos quais o emissor atue

A Companhia é afetada pelas condições hidrológicas e seus resultados operacionais poderão
ser afetados.
As condições hidrológicas poderão afetar adversamente as operações da Companhia. Por exemplo,
as condições hidrológicas que resultam em baixa capacidade de geração de eletricidade no Brasil
podem ocasionar a implementação de programas de reduções obrigatórias na geração ou consumo de
eletricidade. O período mais recente de baixa precipitação pluviométrica ocorreu nos anos anteriores
a 2001, e, como resultado, o Governo Federal instituiu um programa para reduzir o consumo de
eletricidade, de 1º de junho de 2001 a 28 de fevereiro de 2002. Adicionalmente, em 2012, os níveis
de precipitação foram relativamente baixos, o que reduziu os níveis dos reservatórios das usinas
hidrelétricas da Chesf. Consequentemente, a Companhia teve que se valer de usinas termelétricas
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para gerar a energia esperada de suas usinas hidrelétricas, a custos significativamente maiores.
Tendo em vista que o Brasil atualmente atravessa uma temporada de seca severa não habitual, a
energia gerada pelo sistema atualmente é inferior ao volume esperado. Ocorrências como essa, de
condições hidrológicas desfavoráveis que resultam em baixo suprimento de eletricidade no mercado
brasileiro poderão causar, entre outras coisas, a implementação de programas amplos de conservação
de eletricidade, incluindo reduções compulsórias no consumo de eletricidade. É possível que
períodos prolongados de chuvas abaixo da média afetem negativamente os resultados financeiros
futuros da Companhia. A capacidade de geração poderá ser ainda afetada por eventos naturais, como
inundações que venham a danificar as instalações da Companhia, o que, por sua vez, poderá afetar
adversamente a sua situação financeira e seus os resultados operacionais.
A construção, expansão e operação das instalações e equipamentos para a geração e
transmissão de eletricidade envolvem riscos significativos que podem levar à perda de receitas
ou ao aumento de despesas.
A construção, expansão e operação de instalações e equipamentos para a geração e transmissão de
eletricidade envolvem muitos riscos, incluindo:
(i)
a incapacidade de obter permissões e aprovações necessárias dos governos;
(ii)
a indisponibilidade de equipamentos;
(iii)
interrupções no suprimento;
(iv)
paralisações de obras;
(v)
paralisação da mão de obra;
(vi)
agitação social;
(vii) interrupções ocasionadas pelas condições do tempo e hidrológicas;
(viii) problemas imprevistos de engenharia e ambientais;
(ix)
aumento das perdas de eletricidade, incluindo perdas técnicas e comerciais;
(x)
atrasos na construção e na operação, ou aumento nos custos previstos; e
(xi)
indisponibilidade de financiamento adequado.
(xii) gastos relacionados com operação e manutenção podem não ser aprovados integralmente
pela ANEEL.
A Companhia não possui cobertura de seguros para alguns destes riscos, especialmente aqueles
advindos de condições meteorológicas. Se a Companhia passar pelos problemas acima, poderá não
conseguir gerar e transmitir eletricidade em montantes consistentes com suas projeções, o que
poderá ter um efeito adverso sobre a sua situação financeira e o seu resultado operacional.
A Companhia é estritamente responsável por danos resultantes do fornecimento inadequado
de eletricidade para as companhias de distribuição, e as apólices de seguro contratadas podem
não abranger esses danos.
De acordo com a lei brasileira, a Companhia tem responsabilidade objetiva por perdas e danos
resultantes do fornecimento inadequado de eletricidade para as empresas de distribuição, tais como
interrupções súbitas ou perturbações decorrentes dos sistemas de geração ou transmissão.
Consequentemente, a Companhia poderá ser responsabilizada por estes danos diretos
independentemente de culpa. Em função da incerteza envolvida nestas questões, a Companhia não
mantém provisões com relação a potenciais danos. As contingências decorrentes dessas interrupções
ou perturbações que não estejam cobertas pelas apólices de seguro ou que ultrapassem os limites de
cobertura dessas apólices poderão resultar em custos adicionais significativos para a Companhia e
poderão afetar adversamente a sua situação financeira e os seus resultados operacionais.
h.

à regulação dos setores em que o emissor atue

A Companhia poderá ser penalizada pela Aneel por deixar de cumprir os termos de seus
contratos de concessão e poderá não recuperar o valor integral do seu investimento na hipótese
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de qualquer um de seus contratos de concessão ser cancelado.
A Companhia realiza suas atividades de geração e transmissão em conformidade com contratos de
concessão celebrados com o Governo Federal por meio da Aneel. Essas concessões variam em
termos de duração de 30 a 35 anos. A Aneel poderá impor penalidades à Companhia, na hipótese de
ela deixar de cumprir qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão. Dependendo da
gravidade do descumprimento, essas penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais
(em alguns casos até 2% das receitas do exercício imediatamente anterior à avaliação), restrições às
operações da Companhia, intervenção ou cancelamento da concessão. A Aneel poderá também
cancelar as concessões antes de seu vencimento na hipótese de a Companhia ter a falência decretada
ou ser dissolvida, ou na hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atende ao interesse
público.
Em 31 de dezembro de 2015, a Chesf acredita estar em conformidade com todos os termos e
condições relevantes de suas concessões. Contudo, a Chesf não pode assegurar que não será
penalizada pela Aneel pela violação de seus contratos de concessão ou que suas concessões não
serão canceladas futuramente. Na hipótese de a Aneel cancelar qualquer uma das concessões da
Companhia antes do respectivo prazo de vencimento, a concessionária não poderá mais operar
aquela atividade e a compensação a ser recebida pelo cancelamento da concessão poderá não ser
suficiente para recuperar o valor integral do investimento e, dessa forma, poderá ter um efeito
adverso sobre a sua situação financeira e o resultado operacional.
A Chesf poderá sofrer processo de intervenção administrativa se estiver prestando seus
serviços de forma inadequada ou em violação de disposições contratuais, regulamentares e
legais pertinentes.
Em agosto de 2012, o Governo Federal publicou uma medida provisória, posteriormente convertida
na Lei n° 12.767/2012, permitindo a intervenção administrativa, pela Aneel, em concessões de
serviço público de energia elétrica, com o objetivo de assegurar a prestação adequada e o fiel
cumprimento de normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Se a Aneel decretar a
intervenção em concessões, por meio de processo administrativo devidamente instaurado, os
administradores deverão apresentar plano de recuperação e correção de falhas e transgressões que
ensejaram a intervenção. Caso o plano de recuperação seja indeferido ou não apresentado nos prazos
previstos pela regulamentação, a Aneel poderá adotar medidas como declaração de caducidade,
operações societárias para alocação de ativos, alteração de controle societário da empresa sob
intervenção, dentre outras medidas. Caso as concessões da Chesf sejam submetidas a processos de
intervenção administrativa, a Eletrobras e suas subsidiárias poderão estar sujeitas a processos de
reorganização institucional a serem implementados com base no plano de recuperação proposto
pelos administradores, o que poderá afetar adversamente os resultados operacionais e condição
financeira da Chesf.
As atividades de geração e transmissão de energia elétrica são reguladas e supervisionadas
pelo Governo Federal. Alterações regulatórias que venham a ser implementadas ou o
cancelamento das concessões antes dos prazos de vencimento poderão impactar adversamente
os negócios da Chesf, e quaisquer quantias pagas a título de indenização pelo cancelamento de
concessões podem ser inferiores ao valor real dos investimentos feitos.
De acordo com a legislação brasileira, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) tem
competência para regular e fiscalizar as atividades das concessionárias de geração e transmissão de
energia elétrica, como a Companhia, inclusive em relação a investimentos, despesas adicionais,
tarifas cobradas, repasse do preço da energia comprada às tarifas cobradas por essas concessionárias,
entre outras matérias. As alterações regulatórias no setor elétrico são de difícil previsão e poderão ter
impacto adverso sobre as atividades, negócios e resultados da Companhia. As concessões podem ser
terminadas antes do prazo de concessão por encampação ou caducidade. O poder concedente pode
promover a encampação em caso de razão de interesse público, nos termos da lei, quando retoma a
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prestação do serviço público pelo período remanescente da concessão. O poder concedente pode
também promover a caducidade da concessão após a condução de processo administrativo
conduzido pela Aneel ou pelo Ministério de Minas e Energia que resulte na constatação de que a
concessionária (a) não prestou serviços adequados por um período superior a 30 dias consecutivos e
não apresentou nenhuma alternativa aceitável à Aneel ou ao ONS – Operador Nacional do Sistema
Elétrico, ou violou as normas e leis aplicáveis; (b) não mais apresenta as condições técnicas,
financeiras ou econômicas para prestar os serviços de forma adequada; e/ou (iii) não quitou as
multas aplicadas pelo poder concedente. As penalidades aplicáveis estão previstas na Resolução
ANEEL n.º 63, de 12 de maio de 2004, e incluem advertências, multas substanciais (em certos casos
de até 2,0% da receita auferida no exercício social anterior à avaliação), restrições às operações da
concessionária, intervenção e até a extinção da concessão. Nas hipóteses de encampação ou
caducidade da concessão, a Companhia pode contestar tais medidas e poderá ter o direito de receber
uma indenização pelos investimentos feitos nos ativos expropriados que não foram completamente
amortizados ou depreciados. Contudo, o montante de indenização que a Companhia receber pode
não ser suficiente para recuperar integralmente seus investimentos, o que poderia afetar
adversamente sua situação financeira e resultados operacionais.
As concessões de geração hidrelétrica renovadas nos termos da Lei n.º 12.783/2013 e Lei n.º
13.182/2015 estão sujeitas ao regime de alocação de quotas de garantia física de energia.
Como consequência da renovação das concessões de geração hidrelétrica, a Chesf deve cumprir o
regime de alocação de cotas de garantia física e de potência às empresas de distribuição que também
tiveram suas concessões renovadas nos termos da referida lei. Assim, a Chesf não poderá acessar o
ambiente de contratação livre de energia para vender a energia gerada pelas empresas que optaram
por renovar suas concessões, sendo que tal ambiente apresenta maior flexibilidade e geralmente
apresenta preços de venda mais elevados, o que poderá afetar os negócios, condições financeiras e
resultados operacionais da Chesf de forma adversa. Embora a concessão de geração de energia para a
usina hidrelétrica de Sobradinho tenha sido renovada segundo a Lei n.º 13.182/15, essa usina
também está sujeita ao regime de alocação de quotas nos últimos anos da concessão de 30 anos.
i.

aos países estrangeiros onde o emissor atue

Não aplicável, uma vez que, atualmente, as atividades e resultados da Companhia são restritos às
operações desenvolvidas no Brasil.
j. Riscos relacionados a questões socioambientais
A Chesf está sujeita a leis e regulamentos ambientais e relativos à saúde e segurança do
trabalho, os quais poderão se tornar mais rigorosos no futuro e resultar em maiores
responsabilidades e dispêndios de capital.
As operações da Chesf estão sujeitas às legislações federal, estadual e municipal sobre saúde,
segurança do trabalho e meio ambiente, bem como à supervisão por parte de agências do Governo
Brasileiro responsáveis pela implementação dessas leis. Entre outras medidas, estas leis exigem que
a Chesf obtenha licenças ambientais para a construção e operação de seus empreendimentos e
instalações. As regras sobre essas matérias são complexas e podem ser alteradas ao longo do tempo,
tornando a capacidade de cumprimento das exigências mais difícil, prejudicando, assim, as
operações atuais ou futuras de geração e transmissão de energia.
Além disso, indivíduos, organizações não governamentais e o público têm certos direitos de iniciar
processos judiciais buscando a obtenção de liminares para suspender ou cancelar os processos de
licenciamento. Da mesma forma, autoridades governamentais brasileiras podem tomar medidas para
obrigar a Chesf a remediar qualquer falha no cumprimento das leis aplicáveis. Essas medidas
poderão incluir, dentre outras, a imposição de multas, a revogação de licenças e a suspensão das
operações. Essas falhas poderão ainda resultar em responsabilidade criminal, independentemente da
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responsabilidade de realizar reparação ambiental e indenizar terceiros pelo dano ambiental. A Chesf
não pode prever com precisão o efeito que o cumprimento de novos normativos ambientais, de saúde
ou segurança do trabalho, poderá ter sobre suas atividades. Se não garantir as licenças apropriadas, a
estratégia de crescimento da Chesf poderá ser significativamente afetada, o que poderá afetar
adversamente seus resultados operacionais e eventualmente provocar desequilíbrios econômicosfinanceiros.
A regulamentação ambiental requer que a Chesf realize estudos ambientais para avaliar o
impacto dos projetos futuros e obtenha as permissões regulatórias necessárias.
A Chesf precisa realizar estudos ambientais e obter licenças para seus projetos atuais e futuros. A
Chesf não pode assegurar que tais estudos sobre o impacto ambiental de seus empreendimentos
serão aprovados em sua completude pelos órgãos licenciadores, ou ainda se não haverá oposição
pública dos afetados pela implantação dos empreendimentos e estes pontos não levarão a atrasos
e/ou modificações de qualquer projeto proposto ou que as leis e a regulamentação não mudarão ou
serão interpretadas de uma forma que possa afetar adversamente suas operações ou planos para os
projetos nos quais tenha investimentos. A Chesf vê a preocupação pela proteção ambiental também
como uma tendência crescente no setor elétrico. Apesar de considerarmos a proteção ambiental ao
desenvolvermos nossa estratégia de negócios, mudanças nas normas ambientais, bem como as
mudanças na política de cumprimento de normas ambientais existentes, poderão afetar adversamente
a condição financeira da Chesf e o resultado das suas operações ao atrasarem a implementação dos
projetos de energia elétrica, aumentando os custos de expansão, ou sujeitando a Chesf a multas
administrativas pelo não cumprimento das normas ambientais.
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No exercício de suas atividades, a Companhia é impactada por alguns riscos de mercado os quais são
relacionados abaixo:
•

Risco de Taxa de Juros

Esse risco está associado à possibilidade da Companhia contabilizar perdas em razão de oscilações das taxas
de juros de mercado, impactando seus demonstrativos pela elevação das despesas financeiras. Em
31/12/2015 a Companhia possuía um passivo líquido exposto à taxas de juros no valor de R$ 279,4 milhões.
•

Risco de liquidez

Esse risco decorre da possibilidade de ocorrência de descasamentos no fluxo de caixa da Companhia com
consequentes perdas financeiras e de liquidez para atendimento as suas necessidades operacionais.
A tabela abaixo analisa os passivos financeiros não derivativos da Companhia por faixas de vencimento,
correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento. Os
valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados. As tabelas incluem os
fluxos de caixa dos juros a incorrer e do principal.
Saldo
contábil

Total do
fluxo

Controladora
Menos de 1
ano

Entre 1 e 2
anos

Entre 2 a 5
anos

Acima de 5
anos

Em 31 de dezembro de 2015
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Obrigações estimadas

371.848

371.848

371.848

-

-

-

1.450.646

1.606.306

364.585

386.025

578.403

277.293

136.163

136.163

136.163

-

-

-

Em 31 de dezembro de 2014
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Obrigações estimadas

499.024

499.024

499.024

-

-

-

1.207.567

1.468.431

339.040

364.585

764.806

-

122.832

122.832

122.832

-

-

-

Saldo
contábil

Total do
fluxo

Consolidado
Menos de 1
ano

Entre 1 e 2
anos

Entre 2 a 5
anos

Acima de 5
anos

Em 31 de dezembro de 2015
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Obrigações estimadas

384.549

384.549

384.549

-

-

-

1.450.646

1.606.306

364.585

386.025

578.403

277.293

136.778

136.778

136.778

-

-

-

Em 31 de dezembro de 2014
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Obrigações estimadas

•

509.900

509.900

509.900

-

-

-

1.207.567

1.468.431

339.040

364.585

764.806

-

122.832

122.832

122.832

-

-

-

Risco de Crédito

O Risco de Crédito decorre da possibilidade da Companhia incorrer em perdas resultantes da dificuldade de
realização de seus recebíveis de clientes, bem como da inadimplência de instituições financeiras contrapartes
em operações.
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Esse risco é basicamente proveniente das contas a receber de clientes e títulos e valores mobiliários. O valor
contábil desses ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito, conforme detalhado na
exposição ao risco de crédito a seguir.
Controladora
31/12/2015

•

Consolidado

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2015

Caixa e equivalente de caixa

153.896

636.153

373.867

658.063

Títulos e valores mobiliários

490.816

686.793

490.816

686.793

Clientes

377.808

375.764

383.365

375.764

Risco de encargos da dívida

Este risco é oriundo da possibilidade de a Companhia vir a incorrer em perdas por conta de flutuações nas
taxas de juros ou outros indexadores de dívida, que aumentem as despesas financeiras relativas a contratos de
financiamento, ou diminuam a receita financeira relativa às aplicações financeiras da Companhia.
A Companhia possui empréstimos e financiamentos em moeda nacional vinculados ao indexador IPCA –
Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Os empréstimos sujeitos a esse risco não são expressivos e
representam, em 31 de dezembro de 2015, cerca de 0,02%. Os demais apresentam taxas pré-fixadas que
variam de 4,5% a 10,13% a.a.
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$&KHVIpSDUWHHPSURFHVVRVMXGLFLDLVSHUDQWHYiULRVWULEXQDLVHyUJmRVJRYHUQDPHQWDLVRULXQGRVGRFXUVR
QRUPDOGHVXDVRSHUDo}HVHQYROYHQGRTXHVW}HVWULEXWiULDVFtYHLVHWUDEDOKLVWDV

1D GDWD GH HQFHUUDPHQWR GDV 'HPRQVWUDo}HV &RQWiEHLV UHIHUHQWHV DR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH
GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD DSUHVHQWDYD DV VHJXLQWHV SURYLV}HV SDUD SDVVLYRV FRQWLQJHQWHV SRU
QDWXUH]D

5LVFRV7ULEXWiULRV&tYHLV7UDEDOKLVWDVH$PELHQWDLV

(PPLO
3URYLVmRHP


$GLo}HV
5HYHUV}HV 

%DL[DV

3URYLVmRHP


7UDEDOKLVWDV

 

  



&tYHLV

 

  



)LVFDLV

 





7RWDO

 

 






$ &KHVI HP DWHQGLPHQWR jV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO DGRWD R SURFHGLPHQWR GH FODVVLILFDU DV
FDXVDVLPSHWUDGDVFRQWUDD&RPSDQKLDHPIXQomRGRULVFRGHSHUGDEDVHDGDQDRSLQLmRGHVHXVFRQVXOWRUHV
MXUtGLFRVGDVHJXLQWHIRUPD

x6mR FRQVWLWXtGDV SURYLV}HV SDUD DV FDXVDV FXMR GHVIHFKR QHJDWLYR SDUD D &RPSDQKLD VHMD FRQVLGHUDGR
provável;
x6mR GLYXOJDGDV HP QRWDV H[SOLFDWLYDV DV LQIRUPDo}HV FRUUHVSRQGHQWHV jV FDXVDV FXMR GHVIHFKR QHJDWLYR
SDUDD&RPSDQKLDVHMDFRQVLGHUDGRpossível;
x3DUDDVFDXVDVFXMRGHVIHFKRQHJDWLYRSDUDD&RPSDQKLDVHMDFRQVLGHUDGRremoto,VRPHQWHVmRGLYXOJDGDV
HPQRWDVH[SOLFDWLYDVDVLQIRUPDo}HVTXHDFULWpULRGDDGPLQLVWUDomRVHMDPMXOJDGDVGHUHOHYkQFLDSDUDR
SOHQRHQWHQGLPHQWRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

$VFRQWLQJrQFLDVGDiUHD7UDEDOKLVWDVmRFRPSRVWDVQDVXDPDLRULDGHDo}HVUHODWLYDVDSHULFXORVLGDGHKRUDV
H[WUDV VXSOHPHQWDo}HV GH DSRVHQWDGRULD )DFKHVI HTXLSDUDomRHQTXDGUDPHQWR IXQFLRQDO H GH YHUEDV
UHVFLVyULDVGHFRUUHQWHVGHLQDGLPSOrQFLDVGHHPSUHVDVWHUFHLUL]DGDV

$V&tYHLVGHPDLRUSHVRVmRDVDo}HVGHFDUiWHULQGHQL]DWyULRGHVDSURSULDo}HVHGHUHFRPSRVLomRILQDQFHLUD
GHFRQWUDWRV

1D iUHD 7ULEXWiULD Ki TXHVW}HV HQYROYHQGR DQXODomR GH DXWRV GH LQIUDomR SOHLWRV GH
UHVVDUFLPHQWRFRPSHQVDomRGHFUpGLWRV 3,6&RILQV,53-&6//,75,&06HQWUHRXWURVWULEXWRV 

7RGDV HVVDV FRQWLQJrQFLDV HVWmR WHQGR DV GHYLGDV GHIHVDV SHOD &RPSDQKLD WHQGR VLGR FRQVWLWXtGRV RV
SHUWLQHQWHVGHSyVLWRVMXGLFLDLVTXDQGRUHTXHULGRV

'HVWDFDPVHDVVHJXLQWHVDo}HVFRPrisco de perda provável

3URFHVVR15(633(
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$omR-XGLFLDO&tYHO
3URFHVVR15(633(
D MXt]R

6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoD

E LQVWkQFLD

,QVWkQFLD

F GDWDGHLQVWDXUDomR


$XWRUDH5HFRQYLQGD&KHVI

G SDUWHVQRSURFHVVR

9V
5pXH5HFRQYLQWH&RQVyUFLR;LQJy

H YDORUHVEHQVRX
GLUHLWRVHQYROYLGRV

5ELOKmR 3UHWHQVmRGR&RQVyUFLR;LQJy 

I SULQFLSDLVIDWRV

$omRTXHDDXWRUD&KHVISHGHQXOLGDGHSDUFLDOGHDGLWLYRDRFRQWUDWRGHHPSUHLWDGDGDVREUDVFLYLVGD8VLQD+LGURHOpWULFD
GH;LQJyILUPDGRFRPR&RQVyUFLR;LQJy$VUpVFRQWHVWDUDPHDMXL]DUDPUHFRQYHQomRSOHLWHDQGRFRQGHQDomRGD&KHVID
SDJDPHQWRVYHQFLGRVGRPHVPRDGLWLYRFRQWUDWXDO
$SyVORQJDWUDPLWDomRSURFHVVXDOQDVLQVWkQFLDVRUGLQiULDVDDomRGD&KHVIIRLMXOJDGDLPSURFHGHQWHHDUHFRQYHQomRGDV
UpVMXOJDGDSURFHGHQWH GHFLV}HV7-3( 
$ &KHVI H D 8QLmR DSUHVHQWDUDP UHFXUVRV HVSHFLDLV H H[WUDRUGLQiULRV 67) QmR FRQKHFHX UHFXUVR H[WUDRUGLQiULR 67-
QHJRXUHFXUVRHVSHFLDO  (VWDVDSUHVHQWDUDPSHGLGRGHH[HFXomRSURYLVyULDVXVSHQVRSRURUGHPGR67-
$VUpVIRUPXODUDPSURFHVVRGHOLTXLGDomRGDGHFLVmRSURYLVyULDTXHGHWLQKDPHPVHXIDYRUTXHIRLH[WLQWRHGHSRLVGH
UHFRUULGD IRL UHYHUWLGD SHOR 7-3( TXH GHX SURYLPHQWR 2 7-3( DFROKHX D SUHWHQVmR GD &KHVI UHGX]LQGR R PRQWDQWH
UHFRQKHFLGRHPIDYRUGDVUpV  
7RGDVDVSDUWHVGRSURFHVVRDSUHVHQWDUDPUHFXUVRVjVLQVWkQFLDVMXGLFLiULDVVXSHULRUHV
$VUpVWRPDUDPLQLFLDWLYDSHUDQWHD9DUD&tYLOGH5HFLIH3(QRVHQWLGRGHSURPRYHUDH[HFXomRGRPRQWDQWHDVHX
IDYRU KRPRORJDGR SHOR 7-3(   SRUpP IRL DSUHVHQWDGR ³H[FHomR GH SUpH[HFXWLYLGDGH´ $V UpV DSUHVHQWDUDP
UHVSRVWD H D &KHVI UpSOLFD RQGH D DSUHFLDomR MXGLFLDO IRL MXOJDGD LPSURFHGHQWH GHWHUPLQDQGR R EORTXHLR GH 5 
PLOK}HV  2IHUHFLGRVHJXURJDUDQWLDGH5ELOK}HVRMXL]GHWHUPLQRXLPHGLDWDOLEHUDomRGREORTXHLRQRPHVPR
DQR (P DJUDYR LQWHUSRVWR SHOR &RQVyUFLR ;LQJy IRL GHWHUPLQDGD D VXVSHQVmR GRV HIHLWRV GD GHFLVmR TXH OLEHURX RV
YDORUHV HP FRQWUDSDUWLGD R MXt]R GH SLVR MXOJRX   RV (PEDUJRV GH 'HFODUDomR RSRVWRV SHOD &KHVI QD H[HFXomR
SURYLVyULDSDUDH[WLQJXLODSRUIDOWDGHFRQGLomRGHSURFHGLELOLGDGH
2 FRQVyUFLR LQJUHVVRX FRP 5HFODPDomR GLVWULEXtGD j  FkPDUD FtYHO GR 7-( HP  D TXDO DJXDUGDYD
MXOJDPHQWRHP
&RQWXGR SRU PHLR GH $JUDYR FRQVHJXLX R &RQVyUFLR UHDYLYDU D H[HFXomR SURYLVyULD FRP QRYRV SHGLGRV GH EORTXHLR
MXGLFLDOTXHKRMHUHSUHVHQWDP5PLOK}HVGHVDOGRGHFRQWDEORTXHDGRVGD&KHVI  
$SURYLVmRIHLWDQRSDVVLYRFLUFXODQWHFRUUHVSRQGHDRVSDJDPHQWRVjpSRFDYHQFLGRVHQmRWHPSHVWLYDPHQWHOLTXLGDGRV
SHOD &RPSDQKLD UHIHULGRV DR )DWRU . JORVD SDUFLDO GR )DWRU . HQWUH MXOKR GH  H GH]HPEUR GH  H VXVSHQVmR
LQWHJUDO GR SDJDPHQWR GR )DWRU . QR SHUtRGR GH MDQHLUR GH  D MDQHLUR GH   H DR PRQWDQWH OLTXLGDWyULR
KRPRORJDGRSHOR7-3(DWXDOL]DGRSHORVFULWpULRVGDTXHOH PHVPRMXOJDGRHDMXVWDGRSHODVSDUFHODVDLQGDFRQWURYHUWLGDV
SHOD&KHVIQDTXHOHPHVPRIHLWRPHGLDQWHRFRUUHVSRQGHQWHUHFXUVRHVSHFLDODQWHULRUPHQWHUHIHULGR PDLVKRQRUiULRV 

,QH[LVWHSUHYLVmRGHWHPSRSDUDRGHVIHFKRGHVWDOLGH

J FKDQFHGHSHUGD

3URYiYHO

K LPSDFWRHPFDVRGH
SHUGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHXPDGHFLVmRGHVIDYRUiYHOLPSDFWDULDGHIRUPDVLJQLILFDQWHDFDSDFLGDGHILQDQFHLUDRX
SDWULPRQLDOGD&RPSDQKLDRXVHXVQHJyFLRVSRGHQGRLQIOXHQFLDUDGHFLVmRGRS~EOLFRLQYHVWLGRU

L YDORUSURYLVLRQDGR

5PLOKmR


3URFHVVR1

$omR,QGHQL]DWyULD
3URFHVVR1
D MXt]R

7ULEXQDO5HJLRQDO)HGHUDOGD5HJLmR

E LQVWkQFLD

,QVWkQFLD

F GDWDGHLQVWDXUDomR



G SDUWHVQRSURFHVVR

5p&KHVI
9V
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$XWRU HV (VSyOLRGH$GHUVRQ0RXUD6RX]DH(OL]D7HL[HLUD0RXUD
H YDORUHVEHQVRX
GLUHLWRVHQYROYLGRV

,QGHQL]DomRGHKDGHWHUUDQD)D]HQGD$OGHLD6HQWR6p±%$

I SULQFLSDLVIDWRV

$VHQWHQoDGHSULPHLURJUDXMXOJRXSURFHGHQWHRSHGLGRFRQGHQDQGRD&KHVIQRYDORUGH5PLOK}HV
FRUUHVSRQGHQWHDSULQFLSDOPDLVMXURVHFRUUHomRPRQHWiULD
±$&KHVILQWHUS{VUHFXUVRSDUDR7ULEXQDOGH-XVWLoDGD%DKLD
±2SURFHVVRIRLWUDQVIHULGRSDUDD-XVWLoD)HGHUDOIDFHLQWHUYHQomRGD8QLmR)HGHUDOQDTXDOLGDGHGH
DVVLVWHQWH
±-XOJDGRSDUFLDOPHQWHSURFHGHQWHUHFXUVRGHDSHODomRLQWHUSRVWRSHOD&KHVISHUDQWHR7ULEXQDO5HJLRQDO
)HGHUDOGD5HJLmRVHQGRQHJDGRSURYLPHQWRjDSHODomRGRDXWRU
(P$OLPLQDUKDYLDVLGRGHIHULGDSDUDRUGHQDUDLQWHUUXSomRGDH[HFXomRGRSURFHVVRSULQFLSDO
(P$omRUHVFLVyULDDLQGDSHQGHQWHGHMXOJDPHQWR

J FKDQFHGHSHUGD

3URYiYHO

K LPSDFWRHPFDVRGH
SHUGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHXPDGHFLVmRGHVIDYRUiYHOLPSDFWDULDGHIRUPDVLJQLILFDQWHDFDSDFLGDGHILQDQFHLUDRX
SDWULPRQLDOGD&RPSDQKLDRXVHXVQHJyFLRVSRGHQGRLQIOXHQFLDUDGHFLVmRGRS~EOLFRLQYHVWLGRU

L YDORUSURYLVLRQDGR

5PLOK}HV


3URFHVVR1

$omR,QGHQL]DWyULD
3URFHVVR1
D MXt]R

9DUD&tYHO5HFLIH3(

E LQVWkQFLD

,QVWkQFLD

F GDWDGH
LQVWDXUDomR


5p&KHVI

G SDUWHVQR
SURFHVVR

9V
$XWRU HV ,QG~VWULDV5HXQLGDV5DLPXQGRGD)RQWH6$ 9LWLYLQLFROD6DQWD0DULD6$ 

H YDORUHVEHQVRX
GLUHLWRVHQYROYLGRV

,QGHQL]DomRHPGHFRUUrQFLDGHLQXQGDomRSURYRFDGDSHODHQFKHQWHGHGR5LR6mR)UDQFLVFR

I SULQFLSDLVIDWRV

1RPHDGRRSHULWRHQJHQKHLURDJU{QRPRRTXDOGHWLQKDFRPSHWrQFLDSDUDDDSXUDomRGRGDQRHPHUJHQWHPDVQmRGROXFUR
FHVVDQWH2ODXGRIRLLPSXJQDGRSHOD&KHVITXHUHTXHUHXDRMXt]RGD9DUD&tYHOTXHIRVVHUHDOL]DGDSHUtFLDFRQWiELOD
ILPGHVHFKHJDUDXPYDORUDSUR[LPDGRGRVOXFURVFHVVDQWHV2UHTXHULPHQWRIRLLQGHIHULGRWHQGRVLGRRSRVWRDJUDYRGH
LQVWUXPHQWRTXHFRQILUPRXDGHFLVmRGHLQGHIHULPHQWRUHFXUVRHVSHFLDO TXHWHYHRVHXSURFHVVDPHQWRQHJDGRSHOR7-3( 
H $JUDYR HP UHFXUVR HVSHFLDO $5(VS 3(  TXH QmR IRL SURYLGR H $JUDYR 5HJLPHQWDO TXH WDPEpP QmR IRL
SURYLGRUHVXOWDQGRQRWUkQVLWRHPMXOJDGRGRSURFHVVR $&RPSDQKLDMiUHDOL]RXGHSyVLWRVMXGLFLDLVQRLPSRUWHGH5
PLOK}HVTXHMiIRLOHYDQWDGRSHODSDUWHDGYHUVDHDJXDUGDVHTXHVHMDSURIHULGDVHQWHQoDGHH[WLQomRGDH[HFXomR

J FKDQFHGHSHUGD

3URYiYHO

K LPSDFWRHPFDVR
GHSHUGD

$&RPSDQKLDQmRDFUHGLWDHPLPSDFWRGHIRUPDVLJQLILFDQWHjFDSDFLGDGHILQDQFHLUDRXSDWULPRQLDOGD&RPSDQKLDRXVHXV
QHJyFLRVWHQGRHPYLVWDTXHRYDORUMiIRUDSUDWLFDPHQWHWRGROLTXLGDGRHPMXt]R

L YDORUSURYLVLRQDGR 5 TXDWURPLOUHDLV 


3URFHVVR1

$omR,QGHQL]DWyULD
3URFHVVR1
D MXt]R

-XVWLoD)HGHUDOGD%DKLD±9DUDÒQLFD

E LQVWkQFLD
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F GDWDGH
LQVWDXUDomR


5p&KHVI

G SDUWHVQR
SURFHVVR

9V
$XWRU HV +HQULTXH0RUDHVGR1DVFLPHQWR

H YDORUHVEHQVRX
GLUHLWRVHQYROYLGRV

,QGHQL]DomRGHSHUGDVHGDQRVHPDomRGHGHVDSURSULDomR

I SULQFLSDLVIDWRV

$omR GH GHVDSURSULDomR PRYLGD SHOD &RPSDQKLD FRQWUD +HUFXODQR *DOGLQR GR 1DVFLPHQWR WHQGR DJRUD FRPR SDUWH
+HQULTXH0RUDHVGR1DVFLPHQWRFXMRREMHWRGDFDXVDpDFRQWHVWDomRGRYDORUSDJRQRSURFHVVR

J FKDQFHGHSHUGD

3URYiYHO

K LPSDFWRHPFDVR
GHSHUGD

$&RPSDQKLDQmRDFUHGLWDHPLPSDFWRGHIRUPDVLJQLILFDQWHjFDSDFLGDGHILQDQFHLUDRXSDWULPRQLDOGD&RPSDQKLDRXVHXV
QHJyFLRVWHQGRHPYLVWDTXHRYDORUMiIRUDSUDWLFDPHQWHWRGROLTXLGDGRHPMXt]R

L YDORUSURYLVLRQDGR 5PLOK}HV


$&KHVISRVVXLDo}HVQmRSURYLVLRQDGDVFRPrisco de perda possívelFRQIRUPHGLVWULEXLomRDVHJXLU







7UDEDOKLVWDV

 



&tYHLVHILVFDLV

 



7RWDO








'HQWUHHVVDVGHVWDFDPVHDVVHJXLQWHV

3URFHVVR1

$omR,QGHQL]DWyULD
3URFHVVR1
D MXt]R

9DUD)HGHUDOGD6HomR-XGLFLiULDGH3(

E LQVWkQFLD

,QVWkQFLD

F GDWDGH
LQVWDXUDomR


5p&KHVI

G SDUWHVQR
SURFHVVR

9V
$XWRU HV &RQVyUFLRIRUPDGRSHODVHPSUHVDV&%32&21675$10HQGHV-~QLRU

H YDORUHVEHQVRX
GLUHLWRVHQYROYLGRV

5PLOK}HV

I SULQFLSDLVIDWRV

$omRFRQWUD&KHVISHGLQGRSDJDPHQWRGHFRPSHQVDomRILQDQFHLUDDGLFLRQDOSRUDWUDVRQRSDJDPHQWRGHIDWXUDV
$&KHVIFRQWHVWRXDDomRHIRLSURIHULGDDVHQWHQoDSHODMXVWLoDHVWDGXDOFRQGHQDGRD&KHVIDRSDJDPHQWRGH5
PLOK}HV
$&KHVILQWHUS{VUHFXUVRGHDSHODomRHR7-3(DQXORXDVHQWHQoD
$-XVWLoD)HGHUDOGH3HUQDPEXFRSURIHULXQRYDVHQWHQoDFRQGHQDQGRD&KHVIDRSDJDPHQWRDFLPDGLVFULPLQDGR
$&KHVILQWHUS{VUHFXUVRGHDSHODomRHR75)5HJLmRUHTXHUHXDQXODomRGRSURFHVVRGHVGHDIDVHGDSHUtFLD
2&RQVyUFLR&%32&21675$10HQGHV-~QLRULQWHUS{VUHFXUVRGHDSHODomRDGHVLYR
-XOJDGRVRVUHFXUVRVHPR75)FRQGHQRXD&KHVIDRSDJDPHQWRGHLQGHQL]DomR
(PRSURFHVVRHVWiDJXDUGDQGRMXt]RGHDGPLVVLELOLGDGHGRVUHFXUVRVSDUDLQVWkQFLDVVXSHULRUHV  


J FKDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO
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K LPSDFWRHPFDVR
GHSHUGD

$&RPSDQKLDQmRDFUHGLWDTXHXPDGHFLVmRGHVIDYRUiYHOLPSDFWDULDGHIRUPDVLJQLILFDQWHDFDSDFLGDGHILQDQFHLUDRX
SDWULPRQLDOGD&RPSDQKLDRXVHXVQHJyFLRVHQHPLQIOXHQFLDULDDGHFLVmRGRS~EOLFRLQYHVWLGRU

L YDORUSURYLVLRQDGR 1mRKiSURYLVmR


3URFHVVRV1VH

$omR&LYLO3~EOLFD
3URFHVVR1H
D MXt]R

9DUD)HGHUDOGD&RPDUFDGH$UDFDM~±6(

E LQVWkQFLD

,QVWkQFLD

F GDWDGH
LQVWDXUDomR


5p&KHVI,%$0$,0$$/&5$%$8QLmRH$GHPD6(

G SDUWHVQR
SURFHVVR

9V
$XWRU HV $VVRFLDomR&RPXQLWiULDGR3RYRDGRGR&DEHoRH$GMDFrQFLDV

H YDORUHVEHQVRX
GLUHLWRVHQYROYLGRV

5PLOK}HV

I SULQFLSDLVIDWRV

3URFHVVRVFRQH[RVFRPREMHWLYRGHFRPSHQVDomRILQDQFHLUDHPGHFRUUrQFLDGHDOHJDGRVGDQRVDPELHQWDLVDRVSHVFDGRUHVGR
&DEHoR
$SyV DXGLrQFLD HP  R -Xt]R GHFLGLX LQYHUWHU R {QXV GD SURYD H R {QXV ILQDQFHLUR SDUD UHDOL]DomR GD SHUtFLD
GHWHUPLQDQGRRFXVWRSDUD&KHVI
&RQWUDHVVDGHFLVmRD&KHVIDSUHVHQWRXGLYHUVRVUHFXUVRVTXHQmRORJUDUDPr[LWR
(PKRXYHDXGLrQFLDGHWHUPLQDQGRD&KHVIUHDOL]DUGHSyVLWRMXGLFLDOQRYDORUGH5PLOSDUDID]HUIDFHjVGHVSHVDV
SHULFLDLVYDORUGHSRVLWDGRHP
(PIRLUHDOL]DGDDXGLrQFLDQDTXDOVHWUDoRXXPFURQRJUDPDSDUDRVWUDEDOKRVSHULFLDLVFRPSUHYLVmRGHFRQFOXVmR
GRVODXGRVSDUD(PIRLUHDOL]DGDQRYDDXGLrQFLDSDUDDFRPSDQKDPHQWRGHSHUtFLDHGHILQLomRGHFURQRJUDPDGH
DWLYLGDGHVFRPYLVWDVjHQWUHJDGRODXGR

J FKDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K LPSDFWRHPFDVR
GHSHUGD

$ &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH XPD GHFLVmR GHVIDYRUiYHO LPSDFWDULD GH IRUPD VLJQLILFDQWH D FDSDFLGDGH ILQDQFHLUD RX
SDWULPRQLDOGD&RPSDQKLDRXVHXVQHJyFLRVSRGHQGRLQIOXHQFLDUDGHFLVmRGRS~EOLFRLQYHVWLGRU

L YDORUSURYLVLRQDGR 1mRKiSURYLVmR


3URFHVVR1

$omR1XOLGDGHGH$WR$GPLQLVWUDWLYR
3URFHVVR1
D MXt]R

9DUD)HGHUDOGD6HomR-XGLFLiULDGR')

E LQVWkQFLD

,QVWkQFLD

F GDWDGH
LQVWDXUDomR


5p$QHHOH&KHVIFRPRlitisconsorte

G SDUWHVQR
SURFHVVR

9V
$XWRU HV $(66XO'LVWULEXLGRUD*D~FKDGH(QHUJLD

H YDORUHVEHQVRX
GLUHLWRVHQYROYLGRV

5PLOK}HV

I SULQFLSDLVIDWRV

(PKDYLDPVLGRVRIHUHFLGRVFRQWUDUD]}HVSHOD&KHVIHVWDQGRSHQGHQWHGHDSUHFLDomRDUHPHVVDSDUDR75)±
5HJLmR(PR75)MXOJRXSURFHGHQWHR06LQWHUSRVWRSHOD&KHVI PHGLGD 5(VSGD$(6MXOJDGR
0DQWLGDD6HJXUDQoD$omRMXOJDGDLPSURFHGHQWH(PEDUJRV'HFODUDomRUHMHLWDGRV1RGLDR5HFXUVRGH
$SHODomRLQWHUSRVWRSHOD$(66XO'LVWULEXLGRUD*D~FKDGH(QHUJLDIRLMXOJDGRHSURYLGRSHOR75)&RQWUDRDFyUGmRTXH
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GHXSURYLPHQWRj$SHODomRD&KHVIRS{VHPEDUJRVGHGHFODUDomRRVTXDLVIRUDPUHMHLWDGRV(PRDFyUGmRTXH
LPSURYLXRVHPEDUJRVGHGHFODUDomRVHDFKDYDSHQGHQWHGHSXEOLFDomR

J FKDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K LPSDFWRHPFDVR
GHSHUGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHXPDGHFLVmRGHVIDYRUiYHOLPSDFWDULDGHIRUPDVLJQLILFDQWHDFDSDFLGDGHILQDQFHLUDRX
SDWULPRQLDOGD&RPSDQKLDRXVHXVQHJyFLRVSRGHQGRLQIOXHQFLDUDGHFLVmRGRS~EOLFRLQYHVWLGRU

L YDORUSURYLVLRQDGR 1mRKiSURYLVmR


3URFHVVR1

$omRGH'HVDSURSULDomR
3URFHVVR1
D MXt]R

9DUDGD&RPDUFDGH/LPRHLURGR1RUWH±&(

E LQVWkQFLD

,QVWkQFLD

F GDWDGH
LQVWDXUDomR


5p&KHVI

G SDUWHVQR
SURFHVVR

9V
$XWRU HV &DUERPLO4XtPLFD6$

H YDORUHVEHQVRX
GLUHLWRVHQYROYLGRV

5PLOK}HV

I SULQFLSDLVIDWRV

$omR GH SHGLGR GH LQGHQL]DomR SHOD LQVWDODomR GH OLQKD GH WUDQVPLVVmR )RL UHDOL]DGD SHUtFLD H HP VHJXLGD D &RPSDQKLD
HODERURXRLQFLGHQWHSURFHVVXDOSURWRFROL]DQGRXPDH[FHomRGHLQFRPSHWrQFLDTXHYHLRDVHUQHJDGD(PR-Xt]RGD
 9)&( SURIHULX VHQWHQoD IDYRUiYHO j &KHVI HP IDFH GD SUHVFULomR H FRQGHQRX D &DUERPLO 4XtPLFD 6$ D SDJDU
KRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVjRUGHPGHVREUHRYDORUGDFDXVD$DXWRUDGDDomRLQWHUS{VUHFXUVRGHDSHODomRFtYHORTXDO
IRL MXOJDGR QR HP  H QHJDGR SURYLPHQWR $ &DUERPLO 4XtPLFD 6$ RS{V HPEDUJRV GH GHFODUDomR RV TXDLV IRUDP
UHMHLWDGRVHPDFyUGmRWUDQVLWDGRHPMXOJDGR2VDXWRVIRUDPUHPHWLGRVjYDUDGHRULJHPHD&KHVIUHTXHUHXRFXPSULPHQWR
GHVHQWHQoDTXDQWRDRVKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRV

J FKDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K LPSDFWRHPFDVR
GHSHUGD

$&RPSDQKLDQmRDFUHGLWDTXHXPDGHFLVmRGHVIDYRUiYHOLPSDFWDULDGHIRUPDVLJQLILFDQWHDFDSDFLGDGHILQDQFHLUDRX
SDWULPRQLDOGD&RPSDQKLDRXVHXVQHJyFLRVHQHPLQIOXHQFLDULDDGHFLVmRGRS~EOLFRLQYHVWLGRU

L YDORUSURYLVLRQDGR 1mRKiSURYLVmR


3URFHVVR1

$omR-XGLFLDO&tYHO
3URFHVVR1
D MXt]R

6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoD

E LQVWkQFLD

,QVWkQFLD

F GDWDGH
LQVWDXUDomR


5p&KHVI

G SDUWHVQR
SURFHVVR

9V
$XWRU HV 0LQLVWpULR3~EOLFRGH3HUQDPEXFR±033(

H YDORUHVEHQVRX
GLUHLWRVHQYROYLGRV

5PLOK}HV
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I SULQFLSDLVIDWRV

5HFXUVRGHDSHODomRGD&KHVIDOHJDQGRLOHJLWLPLGDGHGR033(SDUDRIHLWRWHYHSURYLPHQWRSHOR7-3(SRUpPR67-HP
JUDXGHUHFXUVRHVSHFLDOSURSRVWRSHORDXWRUUHFRQKHFHXOHJLWLPLGDGHGR033(HGHWHUPLQRXDUHPHVVDGRVDXWRVDR7-3(
TXHHPQHJRXSURYLPHQWRjDSHODomRGD&KHVI
$&KHVIDSUHVHQWRX5HFXUVRGH$JUDYR5HJLPHQWDODTXDOIRLGDGDSURYLPHQWRGHWHUPLQDQGRRSURFHVVDPHQWRGRUHFXUVR
HVSHFLDO
(PIRLSXEOLFDGRDFyUGmRGDQGRSURYLPHQWRDR5(63SURQXQFLDQGRVHSRUXQDQLPLGDGHDSUHVFULomRHGHFDGrQFLD
)RUDPSRVWRV(PEDUJRVSHOR0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDORVTXDLVIRUDPUHMHLWDGRV$SyVWDLV(PEDUJRVRVUHDVVHQWDGRVQD
FRQGLomR GH WHUFHLURV LQWHUHVVDGRV RSXVHUDP QRYRV HPEDUJRV GH GHFODUDomR RV TXDLV IRUDP LJXDOPHQWH UHMHLWDGRV 2V
UHDVVHQWDGRV LQWHUSXVHUDP 5HFXUVR ([WUDRUGLQiULR FXMR SURFHVVDPHQWR IRL LQGHIHULGR SHOR 67- 7HUFHLURV LQWHUHVVDGRV
DSUHVHQWDUDPDJUDYRTXHHQFRQWUDVHSHQGHQWHGHMXOJDPHQWRHP

J FKDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K LPSDFWRHPFDVR
GHSHUGD

$&RPSDQKLDQmRDFUHGLWDTXHXPDGHFLVmRGHVIDYRUiYHOLPSDFWDULDGHIRUPDVLJQLILFDQWHDFDSDFLGDGHILQDQFHLUDRX
SDWULPRQLDOGD&RPSDQKLDRXVHXVQHJyFLRVHQHPLQIOXHQFLDULDDGHFLVmRGRS~EOLFRLQYHVWLGRU

L YDORUSURYLVLRQDGR 1mRKiSURYLVmR



3URFHVVR1

$omR-XGLFLDO&tYHO
3URFHVVR1
D MXt]R

9DUD&tYHO3HUQDPEXFR

E LQVWkQFLD

,QVWkQFLD

F GDWDGH
LQVWDXUDomR


5p&KHVI

G SDUWHVQR
SURFHVVR

9V
$XWRU HV +LGURVHUYLFH(QJHQKDULD/WGD

H YDORUHVEHQVRX
GLUHLWRVHQYROYLGRV

5PLOK}HV

I SULQFLSDLVIDWRV

2EMHWLYD D DQXODomR GH DFRUGR GH VHFXULWL]DomR VHWRU HOpWULFR FRP LQGHQL]DomR SHOR GHViJLR QD QHJRFLDomR GH WtWXORV
UHFHELGRVMXURVEDQFiULRV
$SHODo}HVLPSURYLGDVPDQWHQGRDVHQWHQoDTXHMXOJRXLPSURFHGHQWHDDomR
(PEDUJRVGH'HFODUDomRMXOJDGRVHPSDUDFRUULJLURHUURPDWHULDODSRQWDGRSHOD&KHVIHQHJDUSURYLPHQWRFRP
UHODomRDDPERVRV(PEDUJRVGDVSDUWHV
$SUHVHQWDomRGH5HFXUVR(VSHFLDOH5HFXUVR([WUDRUGLQiULRSHOD+LGURVHUYLFH
$(OHWUREUDVHD8QLmR)HGHUDODSUHVHQWDUDP5HFXUVR(VSHFLDOSOHLWHDQGRPDMRUDomRGDYHUEDKRQRUiULD
25HFXUVR([WUDRUGLQiULRGD+LGURVHUYLFHHRV5HFXUVR(VSHFLDOGD(OHWUREUDVHGD8QLmR)HGHUDOIRUDPLQDGPLWLGRVHR
5HFXUVR(VSHFLDOGD+LGURVHUYLFHIRLDGPLWLGRHDJXDUGDUHPHVVDGRVDXWRVDR67-SDUDMXOJDPHQWR
$ +LGURVHUYLFH D (OHWUREUDV H D 8QLmR )HGHUDO LQWHUSXVHUDP DJUDYR GH LQVWUXPHQWR SDUD TXH VHXV UHFXUVRV WHQKDP
VHJXLPHQWRDGPLWLGRV


J FKDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K LPSDFWRHPFDVR
GHSHUGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHXPDGHFLVmRGHVIDYRUiYHOLPSDFWDULDGHIRUPDVLJQLILFDQWHDFDSDFLGDGHILQDQFHLUDRX
SDWULPRQLDOGD&RPSDQKLDRXVHXVQHJyFLRVSRGHQGRLQIOXHQFLDUDGHFLVmRGRS~EOLFRLQYHVWLGRU

L YDORUSURYLVLRQDGR 1mRKiSURYLVmR


3URFHVVR1

$omR,QGHQL]DWyULD
3URFHVVR1
D MXt]R

-XVWLoD)HGHUDO%$

E LQVWkQFLD

,QVWkQFLD±6XEVHomR3DXOR$IRQVR
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F GDWDGH
LQVWDXUDomR


5p&KHVI

G SDUWHVQR
SURFHVVR

9V
$XWRU HV 0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDO

H YDORUHVEHQVRX
GLUHLWRVHQYROYLGRV

5ELOKmR 8PELOKmRGHUHDLV 

I SULQFLSDLVIDWRV

3HUVHJXHDREWHQomRGHGHFUHWRMXGLFLDOTXHGHFODUHDLQH[LVWrQFLDGR$GLWLYRDR$FRUGRGHFHOHEUDGRQRDQRGH
ILUPDGR HQWUH D &KHVI H RV UHSUHVHQWDQWHV GR 3ROR 6LQGLFDO GRV 7UDEDOKDGRUHV 5XUDLV GR 6XEPpGLR 6mR )UDQFLVFR )RL
SURIHULGDVHQWHQoDTXHGHFODURXDQXOLGDGHGRDFRUGRGHHFRQWUDHVWDIRUDPRSRVWDVDSHODo}HVSHOD&KHVIHSHOR03)
UHFXUVRVHVVHVTXHHPDJXDUGDPMXOJDPHQWR


J FKDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K LPSDFWRHPFDVR
GHSHUGD

$ &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH XPD GHFLVmR GHVIDYRUiYHO LPSDFWDULD GH IRUPD VLJQLILFDQWH D FDSDFLGDGH ILQDQFHLUD RX
SDWULPRQLDOGD&RPSDQKLDRXVHXVQHJyFLRVSRGHQGRLQIOXHQFLDUDGHFLVmRGRS~EOLFRLQYHVWLGRU

L YDORUSURYLVLRQDGR 1mRKiSURYLVmR


3URFHVVRQ

$omR,QGHQL]DWyULD
3URFHVVR1
D MXt]R

9DUD&tYHOGD&LUFXQVFULomR-XGLFLiULDGH%UDVtOLD±')

E LQVWkQFLD

LQVWkQFLD

F GDWDGH
LQVWDXUDomR


5p&KHVI

G SDUWHVQR
SURFHVVR

9V
$XWRU HV (QHUJLD3RWLJXDU*HUDGRUD(yOLFD6$HRXWURV

H YDORUHVEHQVRX
GLUHLWRVHQYROYLGRV

5PLOK}HV

I SULQFLSDLVIDWRV

$FmR RUGLQiULD REMHWLYDQGR D LQGHQL]DomR GH JHUDGRUHV HyOLFRV SRU GDQRV PDWHULDLV VRIULGRV HP GHFRUUrQFLD GH VXSRVWR
DWUDVRGD&KHVIQDHQWUHJDGRVLVWHPDGHWUDQVPLVVmR2IHUHFLGDFRQWHVWDomRSHOD&KHVISURFHVVRHQFRQWUDVHDLQGDHPIDVH
GHFRQKHFLPHQWR

J FKDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K LPSDFWRHPFDVR
GHSHUGD

$ &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH XPD GHFLVmR GHVIDYRUiYHO LPSDFWDULD GH IRUPD VLJQLILFDQWH D FDSDFLGDGH ILQDQFHLUD RX
SDWULPRQLDOGD&RPSDQKLDRXVHXVQHJyFLRVSRGHQGRLQIOXHQFLDUDGHFLVmRGRS~EOLFRLQYHVWLGRU

L YDORUSURYLVLRQDGR 1mRKiSURYLVmR



3URFHVVRQ

$omR,QGHQL]DWyULD
3URFHVVR1
D MXt]R

YDUDIHGHUDO-XVWLoD)HGHUDO±')

E LQVWkQFLD

LQVWkQFLD

F GDWDGH
LQVWDXUDomR
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5p&KHVI
G SDUWHVQR
SURFHVVR

9V
$XWRU HV $QHHO

H YDORUHVEHQVRX
GLUHLWRVHQYROYLGRV

5ELOKmR

I SULQFLSDLVIDWRV

$omRFLYLOS~EOLFDLPSHWUDGDSHOD$QHHOFRPRLQWXLWRGHFREUDUGD&KHVIVXSRVWRVSUHMXt]RVTXHRVFRQVXPLGRUHVILQDLVGH
HQHUJLDHOpWULFDGHFRUUHQWHGHDWUDVRVGDVREUDVGDV,&*V$&KHVIIRLFLWDGDHPHDSUHVHQWRXFRQWHVWDomRHP
RTXDODJXDUGDUHVSRVWD

J FKDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K LPSDFWRHPFDVR
GHSHUGD

$ &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH XPD GHFLVmR GHVIDYRUiYHO LPSDFWDULD GH IRUPD VLJQLILFDQWH D FDSDFLGDGH ILQDQFHLUD RX
SDWULPRQLDOGD&RPSDQKLDRXVHXVQHJyFLRVSRGHQGRLQIOXHQFLDUDGHFLVmRGRS~EOLFRLQYHVWLGRU

L YDORUSURYLVLRQDGR 1mRKiSURYLVmR


&RPrisco de perda remotoGHVWDFDVHDVHJXLQWHDomR

3URFHVVR1

$omRGH&REUDQoD
3URFHVVR1
D MXt]R

6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoD

E LQVWkQFLD

,QVWkQFLD

F GDWDGH
LQVWDXUDomR


5p&KHVI

G SDUWHVQR
SURFHVVR

9V
$XWRU HV &RQVWUXWRUD0HQGHV-~QLRU6$

H YDORUHVEHQVRX
GLUHLWRVHQYROYLGRV

I SULQFLSDLVIDWRV

5ELOK}HVYDORUQmRDWXDOL]DGRGHVGHDJRVWRGH
(P  GH GH]HPEUR GH  DJXDUGDYDVH R SURQXQFLDPHQWR GR 75)  5HJLmR VREUH R VHJXLPHQWR GR UHFXUVR
H[WUDRUGLQiULRGD0HQGHV-~QLRUFXMRUHFXUVRHVSHFLDOMiKRXYHUDVLGRLQGHIHULGRSHODPHVPDFRUWH&RQWUDHVVDGHFLVmRD
0HQGHV -~QLRU LQWHUS{V DJUDYRV GH LQVWUXPHQWR (P  GH GH]HPEUR GH  RV DJUDYRV LQWHUSRVWRV SHOD 0HQGHV -~QLRU
KDYLDPVXELGRSDUD6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoDVHQGRTXHQDTXHODLQVWkQFLDR0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDOHPLWLXSDUHFHU
RSLQDQGRSHORQmRSURYLPHQWRGRVDJUDYRV$0HQGHV-XQLRUDSUHVHQWRX$JUDYR5HJLPHQWDORTXDOIRLFRQYHUWLGRHP5(VS
HOHYDGRjVHVVmRGHMXOJDPHQWRHPRQGHKRXYHVXVWHQWDo}HVRUDLVGHWRGDVDVSDUWHVHQYROYLGDV3RUPRWLYRGH
SHGLGRGHYLVWDGR0LQ%HQHGLWR*RQoDOYHVDVHVVmRIRLVXVSHQVDFRPVXDUHWRPDGDHPTXDQGRjXQDQLPLGDGH
D3ULPHLUD7XUPDGHFLGLXSRUQmRFRQKHFHUGR5HFXUVR(VSHFLDOLQWHUSRVWRSHOD0HQGHV-~QLRU2DFyUGmRIRLSXEOLFDGRHP
 )RUDP LQWHUSRVWRV HPEDUJRV GH GHFODUDomR SHOD 0HQGHV -~QLRU TXH SRU XQDQLPLGDGH IRUDP UHMHLWDGRV
,QWHUSRVWR5HFXUVR([WUDRUGLQiULRSHQGHQWHGHMXOJDPHQWRHP


J FKDQFHGHSHUGD

5HPRWR

K LPSDFWRHPFDVR
GHSHUGD

$ &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH XPD GHFLVmR GHVIDYRUiYHO LPSDFWDULD GH IRUPD VLJQLILFDQWH D FDSDFLGDGH ILQDQFHLUD RX
SDWULPRQLDOGD&RPSDQKLDRXVHXVQHJyFLRVSRGHQGRLQIOXHQFLDUDGHFLVmRGRS~EOLFRLQYHVWLGRU

L YDORUSURYLVLRQDGR 1mRKiSURYLVmR


5LVFRVDPELHQWDLV

$&KHVIHPGHFRUUrQFLDGHVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVSRVVXLDo}HVMXGLFLDLVGHQDWXUH]DDPELHQWDOTXH
QmR HVWmR SURYLVLRQDGDV SRU HQYROYHUHP ULVFRV GH SHUGD FODVVLILFDGRV SHOD $GPLQLVWUDomR H SRU VHXV
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FRQVXOWRUHV MXUtGLFRV FRPR SRVVtYHLV RX UHPRWRV &RP EDVH QD RSLQLmR GHVVHV FRQVXOWRUHV MXUtGLFRV D
$GPLQLVWUDomR DFUHGLWD TXH D UHVROXomR GHVVDV TXHVW}HV QmR SURGX]LUi HIHLWR PDWHULDO DGYHUVR VREUH D VXD
VLWXDomR ILQDQFHLUD H FRP EDVH HP KLVWyULFR DFUHGLWD TXH QHQKXPD SURYLVmR RX VHJXUR SDUD SHUGDV
UHODFLRQDGRVjVTXHVW}HVDPELHQWDLVVHMDQHFHVViULR

,QGLFDURYDORUWRWDOSURYLVLRQDGRVHKRXYHUGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP

$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDRWRWDOGRVYDORUHVSURYLVLRQDGRVFRPUHODomRDRVSURFHVVRVOLVWDGRVQRLWHP
DFLPD
(PPLOK}HV
3URYLVmRHP
&tYHLV



7RWDO




3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVFRQVXOWDUDQRWDH[SOLFDWLYDGDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVGHGHGH]HPEUR
GH
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(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDQmRHUDSDUWHHPSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLV
QmR VLJLORVRV FXMDV SDUWHV FRQWUiULDV IRVVHP DGPLQLVWUDGRUHV H[DGPLQLVWUDGRUHV FRQWURODGRUHV H[
FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHV
,QGLFDURYDORUWRWDOSURYLVLRQDGRVHKRXYHUGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP

1mRVHDSOLFD
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4.5 - Processos sigilosos relevantes
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDQmRHUDSDUWHHPSURFHVVRVLJLORVRTXHQmRWHQKDVLGRGLYXOJDGR
QDVVHo}HVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos

e relevantes
em conjunto


$omR7UDEDOKLVWD
$o}HV UHODWLYDV j DGLFLRQDO GH SHULFXORVLGDGH KRUDV H[WUDV VXSOHPHQWDo}HV GH DSRVHQWDGRULD HTXLSDUDomRHQTXDGUDPHQWR
SURILVVLRQDOHYHUEDVUHVFLVyULDVGHFRUUHQWHVGHLQDGLPSOrQFLDVGHHPSUHVDVWHUFHLUL]DGDV
D YDORUHVHQYROYLGRV

5PLOK}HV

E SUiWLFDGRHPLVVRURXGHVXDFRQWURODGDTXH
FDXVRXWDOFRQWLQJrQFLD

$SOLFDomR GH OHJLVODomR GHFRUUHQWH GH SROtWLFD VDODULDO LQGHQL]DomR
GHFRUUHQWH GH VXSUHVVmR GH KRUD H[WUD H GHILFLrQFLD GD ILVFDOL]DomR GDV
HPSUHVDVWHUFHLUL]DGDV

F YDORUHVSURYLVLRQDGRV

5PLOK}HV
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4.7 - Outras contingências relevantes
7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVHSHUWLQHQWHVDHVWHWySLFRMiIRUDPGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQV
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4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados

(VWHLWHPHVXDVDOtQHDVQmRVHDSOLFDPj&RPSDQKLD
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5.1 - Política de gerenciamento de riscos
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado
Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2, informar:
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
O processo de gestão integrada de riscos nas empresas Eletrobras é orientado por uma política única e
coordenado pela holding, de forma a garantir a visão sistêmica dos resultados e sua padronização entre todas
as subsidiárias do grupo.
A adesão da Chesf à versão vigente da Política de Gestão de Riscos das Empresas Eletrobras foi aprovada
pela Diretoria Executiva através da Decisão de Diretoria DD-45.01/2014, de 08/12/2014, e ratificada pelo
Conselho de Administração da Chesf por meio da Deliberação DL-464.06/2014, de 10/12/2014.
No que se refere aos riscos de mercado indicados no item 4.2, a Companhia observa a política estratégica do
sistema Eletrobras que utiliza a Política de Hedge Financeiro como meio de proteção. Entretanto, a
Companhia avalia que o atual grau de exposição a esse tipo de risco não enseja a utilização desse mecanismo
de proteção.
b.

os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:

i. os riscos de mercado para os quais se busca proteção
•

Risco de taxa de juros

Esse risco está associado à possibilidade da Companhia contabilizar perdas em razão de oscilações das taxas
de juros de mercado, impactando seus demonstrativos pela elevação das despesas financeiras.
A Companhia observa a política estratégica do sistema Eletrobras que utiliza operações de hedge como meio
de proteção. Entretanto, avalia que o atual grau de exposição a esse tipo de risco não enseja a utilização de
mecanismo de proteção.
•

Risco de liquidez

A companhia atua no monitoramento permanente dos fluxos de caixa de curto, médio e longo prazos,
previstos e realizados, buscando evitar possíveis descasamentos e consequentes perdas financeiras e garantir
as exigências de liquidez para as necessidades operacionais.
•

Risco de crédito

Esse risco decorre da possibilidade da Companhia incorrer em perdas resultantes da dificuldade de realização
de seus recebíveis de clientes, bem como da inadimplência de instituições financeiras contrapartes em
operações.
As disponibilidades de caixa são aplicadas em fundos de investimentos, conforme normativo específico do
Banco Central do Brasil - Bacen. Esses fundos são compostos por títulos públicos custodiados na Selic, não
havendo exposição ao risco de contraparte.
Em eventuais relações com instituições financeiras, a Companhia tem como prática a realização de operações
somente com instituições de baixo risco avaliadas por agências de rating e que atendam a requisitos
patrimoniais previamente definidos e formalizados. Adicionalmente, são definidos limites de crédito que são
revisados periodicamente.
A Companhia atua nos mercados de geração e transmissão de energia elétrica amparada em contratos
firmados em ambiente regulado. A Companhia busca minimizar seus riscos de crédito através de
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mecanismos de garantia envolvendo recebíveis de seus clientes e, quando aplicável, através de fianças
bancárias. Adicionalmente, são realizadas negociações que viabilizem o recebimento dos créditos em atraso.
•

Risco de encargos da dívida

Este risco é oriundo da possibilidade de a Companhia vir a incorrer em perdas por conta de flutuações nas
taxas de juros ou outros indexadores de dívida, que aumentem as despesas financeiras relativas a contratos de
financiamento, ou diminuam a receita financeira relativa às aplicações financeiras da Companhia.
A Administração da Companhia não identifica entre os valores de mercado e os apresentados nas
demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2015, a ocorrência de diferenças relevantes originadas de
operações que envolvam instrumentos financeiros que requeiram divulgação específica.
A Companhia observa a política estratégica do sistema Eletrobras que utiliza operações de hedge como meio
de proteção. Entretanto, avalia que o atual grau de exposição a esse tipo de risco não enseja a utilização de
mecanismo de proteção.
ii. a estratégia de proteção patrimonial (hedge)
A Companhia não possuía em 31 de dezembro de 2015 operações de hedge ou outros derivativos, nem
possui previsão para este tipo de operação, em razão da pouca ou mesmo inexistente exposição ou flutuações
indesejáveis sobre os ativos e passivos da Companhia.
No caso de mudança desse cenário, em observância a Política de Hedge Financeiro do Sistema Eletrobras, a
Companhia poderá vir a realizar esse tipo de operação, visando a mitigação de exposição às variáveis de
mercado que impactem seus ativos e passivos, reduzindo assim os efeitos de flutuações indesejáveis dessas
variáveis nas demonstrações financeiras, de forma que resultados da Companhia reflitam fielmente o seu real
desempenho operacional e que o seu fluxo de caixa projetado apresente menor volatilidade.
iii. os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)
Como mencionado no item ii, acima, a Companhia não possuía operações de hedge ou outros derivativos, no
exercício findo em 31 de dezembro de 2015.
iv. os parâmetros utilizados para gerenciamento desses riscos
A Companhia possui uma política de gestão de riscos corporativos, onde estão definidas as principais
diretrizes para o gerenciamento dos riscos. Os parâmetros e limites corporativos para exposição aos riscos
estão sendo discutidos e definidos pela Controladora.
v. se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge)
e quais são esses objetivos
A Companhia não possui operações de hedge.
vi. a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado
A Chesf possui uma Coordenadoria de Planejamento Empresarial, Controle Interno, Gestão de Riscos e
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - CPP, vinculada diretamente à Presidência, e um Comitê de Riscos,
constituído por representantes de todas as Diretorias, responsável pela aprovação de políticas de gestão de
riscos corporativos, bem como pela priorização dos riscos a serem analisados. A Chesf vem desenvolvendo e
implementando um modelo de gestão de riscos integrado, coordenado pela Eletrobras, que considera as
diversas naturezas de riscos aos quais a companhia está exposta, que causam impactos nos resultados
corporativos e exigem constante monitoramento em função das metas de crescimento e da expectativas de
rentabilidade da companhia. Além dos riscos priorizados pelo seu Comitê de Riscos, a Chesf também faz a
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análise dos chamados riscos empresariais, que são priorizados pela Eletrobras para análise em todas as
empresas do grupo.
A estrutura organizacional de controle desses riscos de mercado está ligada as seguintes áreas da Companhia:
SEF – Superintendência de Execução Econômico-Financeira
• Supervisionar a execução e o controle econômico-financeiro no que diz respeito à contabilidade,
execução financeira, controle de empréstimos e financiamentos, controle patrimonial e de custos,
gerência de riscos e seguros, tributos e atividades afins.
DCF – Departamento de Execução e Controle Financeiro
• Elaborar, acompanhar e controlar o fluxo de caixa da Companhia;
• Definir
e
coordenar
as
aplicações
financeiras
no
mercado
aberto;
Coordenar e orientar os procedimentos relativos ao controle de recursos e prestações de contas aos
financiadores;
• Coordenar as atividades relacionadas à habilitação e processamento dos pagamentos e recebimentos de
toda a Companhia;
• Coordenar as atividades relativas a empréstimos e financiamentos;
• Coordenar o processo de habilitação de pagamentos de empréstimos e financiamentos.
DFEF – Divisão de Empréstimos e Financiamentos
• Acompanhar e controlar as fontes de recursos da Companhia;
• Validar a prestação de contas de contratos de empréstimos, financiamentos e convênios;
• Acompanhar e controlar os saldos dos empréstimos e financiamentos, procedendo à habilitação dos
seus recebimentos e pagamentos;
• Elaborar e fornecer informações sobre empréstimos e financiamentos aos diversos órgãos internos e
externos.
SPF – Superintendência de Planejamento Econômico-Financeiro
• Supervisionar as atividades de planejamento econômico-financeiro da Companhia, assegurando sua
integração com o planejamento empresarial da CHESF;
• Supervisionar a elaboração de estudos econômico-financeiros de viabilidade de empreendimentos e de
preços e tarifas praticados pela Companhia;
• Supervisionar as atividades vinculadas ao processo de captação de recursos financeiros da Companhia;
DNR – Departamento de Negociação e Recursos Financeiros
• Coordenar o processo de captação de recursos financeiros da Companhia, dando suporte técnico,
analítico, consultivo e operacional à Superintendência e à Diretoria Econômico-Financeira na tomada
de decisão sobre investimentos;
• Identificar fontes, negociar e captar recursos financeiros com patíveis com as necessidades atuais e
futuras do programa orçamentário da Companhia;
• Gerenciar os contratos de financiamento, acompanhando os eventos técnicos, financeiros e contratuais;
• Analisar os contratos não suportados pelo sistema de suprimento da CHESF no que se refere às
questões econômico-financeiras.
Diretoria Econômico-Financeira
Auditoria Interna
Conselho de Administração.
c. adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política
adotada
O processo de gestão de riscos corporativos está sendo monitorado e auditado anualmente no âmbito da
Certificação Lei Sarbanes-Oxley - SOX. A Chesf, enquanto sociedade anônima de capital aberto e
subsidiária da Eletrobras, está sujeita às normas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM - e da
Securities and Exchange Commission - SEC, órgão regulador do mercado de ações dos Estados Unidos da
América - EUA, que exige que o Diretor-Presidente e o Diretor de Relações com Investidores atestem a
efetividade dos controles internos da companhia no encerramento de cada exercício. Estas certificações
contemplam os principais processos da Chesf que se enquadram na categoria de relevantes, de acordo com os
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requisitos da CVM e SOX, de forma a garantir a conformidade da controladora e suas controladas a essa Lei,
necessária para a manutenção do registro da Eletrobras de American Depositary Receipts ADR - nível II. O
processo de certificação anual envolve as seguintes etapas: a) Mapeamento dos processos, envolvendo a
revisão da documentação, tanto em nível de entidade (Entity Level), que avalia o ambiente de governança
corporativa, quanto no nível dos processos de negócios definidos no escopo da Certificação SOX; b) testes
da administração, conduzidos pela auditoria interna; e c) testes de certificação, conduzidos pela auditoria
externa.
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5.3 - Descrição dos controles internos
Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração de demonstrações
financeiras confiáveis, indicar:
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
As Demonstrações Financeiras são elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em
conformidade com a legislação societária e com as normas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM,
conjugada com a legislação específica aplicada às concessionárias do serviço público de energia elétrica,
emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Dessa forma, contemplam as modificações
nas práticas contábeis introduzidas pela Lei nº 11.638/2007 e pela Medida Provisória nº 449/2008,
convertida na Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, e regulamentações emanadas do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis – CPC, da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e da Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL.
Na Chesf há diversos controles internos mapeados e testados anualmente no âmbito do processo de
certificação SOX da Eletrobras, especialmente em relação às atividades de elaboração do relatório
financeiro. Esse processo tem o objetivo de comprovar a confiabilidade do referido relatório e da preparação
das demonstrações financeiras para apresentação externa de acordo com os princípios contábeis aplicáveis. O
controle interno sobre o relatório financeiro inclui as políticas e os procedimentos que (i) são relativos à
manutenção de registros que, em um nível razoável de detalhes, reflitam de forma adequada e exata as
transações e disposições dos ativos da companhia; (ii) assegurem razoavelmente que as transações são
lançadas de forma adequada de modo a permitir a preparação das demonstrações financeiras de acordo com
os princípios contábeis aplicáveis e verificar que as receitas e despesas da companhia somente são realizadas
de acordo com as autorizações da administração e dos diretores da companhia; e (iii) assegurem
razoavelmente que aquisições, uso e vendas não autorizados de ativos da companhia, que poderiam ter um
efeito relevante sobre as demonstrações financeiras, sejam detectados a tempo ou evitados.
Devido a limitações inerentes ao processo, o controle interno sobre o relatório financeiro pode não evitar ou
não detectar lançamentos indevidos. Além disso, projeções de qualquer avaliação sobre a eficácia no futuro
estão sujeitas ao risco de que os controles possam se tornar inadequados devido às mudanças de condições,
ou que o grau de observância com as políticas e procedimentos possam se deteriorar.
A Administração avalia que no exercício findo em 31 de dezembro de 2015, a Companhia mantinha
controles internos adequados sobre os relatórios financeiros, sem identificação de deficiências significativas.
b.

as estruturas organizacionais envolvidas

No quadro abaixo está demonstrado as estruturas organizacionais envolvidas nos controles adotados pela
Companhia para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis:
Estruturas Organizacionais

Atividades ligadas à manutenção do ambiente de controles internos

Superintendências, Departamentos Executar os controles internos para a mitigação dos riscos nos processos de
e Divisões responsáveis pelos negócios. Elaborar planos de ação para mitigação de eventuais deficiências
processos de negócios.
nos controles internos.
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Coordenadoria de Planejamento
Empresarial, Controle Interno,
Gestão de Riscos e Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação - CPP

Auditoria Interna

Diretoria Executiva
Conselho Fiscal
Conselho de Administração

Coordenar o processo de Gestão Integrada de Riscos na Chesf; efetuar a
identificação e avaliação dos riscos de interesse da Alta Administração;
reportar ao Comitê de Riscos e à Alta Administração o desenvolvimento da
Gestão de Riscos no âmbito da Companhia; apoiar o desenvolvimento de
práticas e garantir a aplicação da metodologia de gestão de riscos; coordenar
as atividades relacionadas ao mapeamento e ao aprimoramento de controles
internos de diversos processos de negócios, visando assegurar um ambiente
de controles internos em conformidade aos aspectos regulatórios internos e
externos.
Subordinada ao Conselho de Administração, planeja e executa as ações do
Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT, com avaliações
independentes, imparciais e tempestivas sobre a efetividade e a adequação dos
controles internos e o cumprimento das normas, regulamentos e da legislação
associados às suas operações. A proposta do Planejamento da Auditoria
Interna consubstanciada no PAINT é submetida à aprovação da Controladoria
Geral da União – CGU.
Acompanhar e definir diretrizes para a manutenção do ambiente de controles
internos.
Supervisionar as atividades ligadas à manutenção do ambiente de controles
internos.
Acompanhar e orientar a manutenção do ambiente de controles internos.

c.
se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor,
indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento.
A Administração da Chesf é responsável por estabelecer e manter um ambiente de controles internos
adequado, em particular sobre os seus relatórios financeiros, de modo a atender aos requisitos da seção 404
da Lei Sarbanes-Oxley (“SOX”), para permitir que sua controladora Eletrobras mantenha a negociação das
ADRs nível II na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).
Para a consecução desse objetivo, a condução das rotinas operacionais de apoio e suporte aos gestores é feita
pela área responsável pela gestão de riscos e controles internos em cada empresa do grupo Eletrobras, sob a
coordenação do departamento competente na Eletrobras. Tais estruturas permitem que o planejamento anual
dos trabalhos seja feito de forma adequada e integrada, ao mesmo tempo em que interagem com as auditorias
internas e independentes durante os trabalhos destas para os testes dos controles internos visando à
manutenção da referida certificação. Na Chesf essa atividade é conduzida sob a responsabilidade do
coordenador da CPP – Coordenadoria de Planejamento Empresarial, Controle Interno, Gestão de Riscos e
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.
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 conduziram um estudo e avaliação do sistema contábil e de controles internos da
Companhia em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2015 com o objetivo de determinar a natureza, oportunidade e extensão da aplicação dos
procedimentos de auditoria, mas não para fins de expressar uma opinião específica sobre esses controles
internos.
Como resultado desse estudo e avaliação para o exercício findo em 31 de dezembro 2015, auditados pela
KPMG Auditores Independentes, foram comunicadas à Companhia sugestões de aprimoramento dos
controles internos que, na avaliação da administração da Companhia e dos auditores, não se configuram
como deficiências significativas.
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e.
comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado
preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas.
A Administração tomou conhecimento do relatório do auditor independente sobre os controles internos da
Companhia relacionados ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, não tendo sido identificadas
deficiências ou recomendações significativas sobre os controles internos. De acordo com a avaliação da
Administração, as deficiências reportadas pelos auditores não apresentam probabilidade ou magnitude com
relação a distorções que possam surgir nas demonstrações financeiras.
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1R ~OWLPR H[HUFtFLR VRFLDO QmR KRXYH DOWHUDo}HV VLJQLILFDWLYDV QmR FLWDGDV QR LWHP   H  QRV
SULQFLSDLVULVFRVUHODFLRQDGRVFRPD&RPSDQKLD
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5.5 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos
7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVHSHUWLQHQWHVDHVWHWySLFRIRUDPGLYXOJDGDVHPLWHQVDQWHULRUHV
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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

15/03/1948

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade de economia mista, de capital abert, criada pelo Decreto-Lei nº
8.031/1945, com operações iniciadas em 15/03/1948.

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

19/12/1969
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6.3 - Breve histórico



$&RPSDQKLD+LGUR(OpWULFDGR6mR)UDQFLVFR±&KHVIFRPVHGHQD5XD'HOPLUR*RXYHLD%DLUURGH
6DQ 0DUWLQ &(3  QD FLGDGH GR 5HFLIH FDSLWDO GR (VWDGR GH 3HUQDPEXFR p XPD VRFLHGDGH GH
HFRQRPLDPLVWDGHFDSLWDODEHUWRFRQWURODGDGD&HQWUDLV(OpWULFDV%UDVLOHLUDV6$(OHWUREUDVFULDGDSHOR
'HFUHWR/HL Q  FRP RSHUDo}HV LQLFLDGDV HP  7HP FRPR DWLYLGDGHV SULQFLSDLV D
JHUDomRHDWUDQVPLVVmRGHHQHUJLDHOpWULFDDWXDQGRHPWRGRRWHUULWyULRQDFLRQDO$SDUWLUGRH[HUFtFLRGH
FRPDOLEHUDomRJUDGXDOGRVVHXVFRQWUDWRVGHVXSULPHQWR FRQWUDWRVLQLFLDLV jUD]mRGHDRDQR
GHDFRUGRFRPD/HLQGHD&RPSDQKLDTXHDWpHQWmRWLQKDRVHXPHUFDGROLPLWDGRj
5HJLmR 1RUGHVWH SDVVRX D DWXDU HP WRGR R WHUULWyULR QDFLRQDO FRP DWHQGLPHQWR jV GHPDQGDV GDV GHPDLV
UHJL}HVGR3DtVWHQGRKRMHFRPRSULQFLSDLVFRPSUDGRUDVDVUHJL}HV6XGHVWHH1RUGHVWH

2VHXVLVWHPDGHJHUDomRpKLGURWpUPLFRFRPSUHGRPLQkQFLDGHXVLQDVKLGUHOpWULFDVUHVSRQViYHLVSRUFHUFD
GH GDSURGXomRWRWDOGHHQHUJLD$WXDOPHQWHVHXSDUTXHJHUDGRUSRVVXLRWRWDOGH0:GH
SRWrQFLD LQVWDODGD VHQGR FRPSRVWR SRU  XVLQDV KLGUHOpWULFDV  SUySULDV H  VRE UHJLPH GH 2 0 
VXSULGDVSRUUHVHUYDWyULRVFRPFDSDFLGDGHGHDUPD]HQDPHQWRPi[LPRGHELOK}HVGHPHWURVF~ELFRV
GH iJXD FRP SRWrQFLD LQVWDODGD GH  0: H XPD XVLQD WpUPLFD ELFRPEXVWtYHO FRP  0:
UHODFLRQDGDVDVHJXLU

8VLQDV

5LR

+,'5(/e75,&$6



&DSDFLGDGH
,QVWDODGD 0: 


6REUDGLQKR

6mR)UDQFLVFR



/XL]*RQ]DJD ,WDSDULFD 

6mR)UDQFLVFR



$SRO{QLR6DOHV 0R[RWy 

6mR)UDQFLVFR



3DXOR$IRQVR,

6mR)UDQFLVFR



3DXOR$IRQVR,,

6mR)UDQFLVFR



3DXOR$IRQVR,,,

6mR)UDQFLVFR



3DXOR$IRQVR,9

6mR)UDQFLVFR



3LORWR

6mR)UDQFLVFR



;LQJy

6mR)UDQFLVFR



)XQLO

GH&RQWDV



3HGUD

GH&RQWDV



%RD(VSHUDQoD

3DUQDtED



&XUHPDV

3LDQFy



$FDUD~





$UDUDV



7(50(/e75,&$
&DPDoDUL











727$/





(*) Concessões encerradas, aguardando formalização da Aneel.
(**) Em processo de encerramento de concessão. Quatro unidades sem condições
operacionais.


$VRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDFRQWDPQDDWLYLGDGHGHWUDQVPLVVmRFRPXPVLVWHPDFRPSRVWRSRU
NP GH OLQKDV GH WUDQVPLVVmR HP RSHUDomR VHQGR  NP GH FLUFXLWRV GH WUDQVPLVVmR HP  N9
 NP GH FLUFXLWRV GH WUDQVPLVVmR HP  N9 H  NP GH FLUFXLWRV GH WUDQVPLVVmR HP WHQV}HV
LQIHULRUHVDOpPGHVXEHVWDo}HV FRQVLGHUDQGRVHQHVWHWRWDODVVXEHVWDo}HVGHRXWUDV7UDQVPLVVRUDVTXH
D &KHVI SRVVXL DWLYRV  H PDLV  VXEHVWDo}HV HOHYDGRUDV GH XVLQDV  WUDQVIRUPDGRUHV HP RSHUDomR HP
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6.3 - Breve histórico



QtYHLVGHWHQVmRVXSHULRUHVDN9 VHQGRQDVVXEHVWDo}HVFRPFRQFHVV}HVSURUURJDGDVHGDVGHPDLV
VXEHVWDo}HV  WRWDOL]DQGR  09$ H DLQGD  HVWDo}HV GH WHOHFRPXQLFDo}HV LQWHUOLJDGDV SRU 
NPGHFDERVGHILEUDVySWLFDVGRWLSR23*: VHQGRNPHPOLQKDVGHWUDQVPLVVmRGD&KHVIHNP
GHWHUFHLURV HNPGHURWDVWHUUHVWUHVHPUDGLRHQODFHVGLJLWDLV

$OpPGRSDUTXHGHJHUDomRHVLVWHPDVGHWUDQVPLVVmRSUySULRVDQWHVPHQFLRQDGRVD&RPSDQKLDSDUWLFLSD
HPVRFLHGDGHFRPRXWUDVHPSUHVDVGDFRQVWUXomRHRSHUDomRGHXVLQDVGHJHUDomRKLGUiXOLFDHGHJHUDomR
HyOLFD FRP FDSDFLGDGHV LQVWDODGDV GH  0: H  0: UHVSHFWLYDPHQWH FXMD SDUWLFLSDomR GD
&RPSDQKLDHTXLYDOHD0:HGHHPSUHHQGLPHQWRVGHWUDQVPLVVmRFRPSRVWRVSRUNPGH
OLQKDV GH WUDQVPLVVmR HP VHUYLoR H  NP GH OLQKDV GH WUDQVPLVVmR HP FRQVWUXomR WRWDOL]DQGR 
NPFXMDSDUWLFLSDomRGD&RPSDQKLDHTXLYDOHDNP
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial


1mRH[LVWHSHGLGRGHIDOrQFLDUHFXSHUDomRMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDOFRQWUDD&RPSDQKLD
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6.6 - Outras informações relevantes
7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVHSHUWLQHQWHVDHVWHWySLFRHVWmRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQV
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas
$&KHVIpXPDFRQFHVVLRQiULDGHVHUYLoRS~EOLFRGHHQHUJLDHOpWULFDTXHWHPFRPRDWLYLGDGHVSULQFLSDLVD
JHUDomRHDWUDQVPLVVmRGHHQHUJLDHOpWULFDDVTXDLVGHDFRUGRFRPDOHJLVODomRYLJHQWHDH[SORUDomRGHVWHV
VHUYLoRV TXDOTXHU TXH VHMD R WLSR GH IRQWH JHUDGRUD HVWi VXMHLWD DR UHJLPH GH FRQFHVVmR DXWRUL]DomR RX
SHUPLVVmR IHGHUDO (VWD FRQGLomR p RXWRUJDGD SRU DWR GR 3RGHU &RQFHGHQWH UHSUHVHQWDGR SHOD $JrQFLD
1DFLRQDO GH (QHUJLD (OpWULFD ± $QHHO FRPSHWLQGR D HVWH ]HODU SDUD TXH VHMDP REVHUYDGDV DV FRQGLo}HV
PtQLPDVGHHILFLrQFLDQDSUHVWDomRGRVVHUYLoRV

2VLVWHPDHOHWURHQHUJpWLFRGD&KHVILQWHJUDR6LVWHPD,QWHUOLJDGR1DFLRQDO±6,1HUHDOL]DLQWHUFkPELRGH
HQHUJLDFRPRVVLVWHPDV1RUWH6XOH6XGHVWH&HQWUR2HVWH

'DGDDORFDOL]DomRGHVXDVSULQFLSDLVXVLQDVQDEDFLDGR6mR)UDQFLVFRDJHUDomRGHHQHUJLDpLQIOXHQFLDGD
SHORV UHJLPHV KLGUROyJLFRV GDV UHJL}HV 1RUGHVWH H 6XGHVWH 'HYLGR D HVVD ORFDOL]DomR H DV DIOXrQFLDV
RFRUULGDVQRSHUtRGR~PLGRRSULQFLSDOUHVHUYDWyULRGDUHJLmR1RUGHVWH6REUDGLQKRDWLQJLXQR
ILQDOGRPrVGHDEULOGHRDUPD]HQDPHQWRGHHHPGHGH]HPEURDOFDQoRXGRVHX
YROXPH~WLO

$ &RPSDQKLD JHURX  *:K HP  FRQWUD  *:K HP  UHSUHVHQWDQGR XPD UHGXomR GH
 (VWH UHVXOWDGR IRL GHYLGR j EDL[D KLGUDXOLFLGDGH RFRUULGD QR SHUtRGR ~PLGR GH  VHQGR
QHFHVViULDDPD[LPL]DomRGDJHUDomRWpUPLFDGDUHJLmREHPFRPRRUHFHELPHQWRGHLQWHUFkPELRGHRXWUDV
UHJL}HVGR6,1

3DUD PDLRU VHJXUDQoD GR 6LVWHPD (OHWURHQHUJpWLFR D HPSUHVD LPSODQWRX XP QRYR &HQWUR GH &RQWUROH
DJUHJDQGRDVDWLYLGDGHVGHXP&HQWUR5HJLRQDODR&HQWURGH2SHUDomRFRPWHFQRORJLDGH9LGHR:DOOHP
/&' H 6HUYLGRUHV %ODGH GH DOWR GHVHPSHQKR QR VLVWHPD 6&$'$ )RUDP FRQWHPSODGDV D LQWHJUDomR GH
QRYDVVXEHVWDo}HVDDPSOLDomRGRQ~PHURGHLQVWDODo}HVWHOHDVVLVWLGDVHDLQFOXVmRGHSRQWRVGHVXSHUYLVmR
SUHYLVWRVQRSURFHGLPHQWRGHUHGHGR216(VWHVHVIRUoRVUHVXOWDUDPQRDXPHQWRGDREVHUYDELOLGDGHGR
VLVWHPD DWLQJLQGR D PDUFD GH  SRQWRV GH VXSHUYLVmR ,QYHVWLPHQWRV DGLFLRQDLV WDPEpP IRUDP
UHDOL]DGRVQDiUHDGH4XDOLGDGHGH(QHUJLD2VFLORJUDILD5HJXODomR$XWRPiWLFDGH7HQVmR6XSHUYLVmRGRV
6LVWHPDVGH3URWHomRH5HGH+LGURPpWULFDGDVEDFLDVGRV5LRV6mR)UDQFLVFR&RQWDVH3DUQDLED

2 VLVWHPD GH WHOHFRPXQLFDo}HV WUDQVSRUWD VLQDLV GH YR] GDGRV H YtGHR SDUD XVR FRUSRUDWLYR FRUUHLR
HOHWU{QLFR YLGHRFRQIHUrQFLD ,3 DSOLFDo}HV DGPLQLVWUDWLYDV VLVWHPDV GH LQIRUPDomR HWF  EHP FRPR
RSHUDFLRQDO VLVWHPDVGHWHOHVVXSHUYLVmRHPWHPSRUHDOVLQDLVGHWHOHSURWHomRGHPDLVDSOLFDo}HVLQHUHQWHV
DRVHWRUHOpWULFRWDQWRGD&+(6)FRPRGR216HGHRXWUDVHPSUHVDVGRVHWRUDTXHPSUHVWDVHUYLoRVGH
FRPXQLFDomR 

(P  IRUDP DFUHVFLGDV DR VLVWHPD GH WHOHFRPXQLFDo}HV GD &+(6)  QRYDV LQVWDODo}HV HOpWULFDV
&DPSLQD*UDQGH,,,,JDSRUm,,,3LQGDt,,*DUDQKXQV,,3DX)HUUR,,&DPSR)RUPRVR$FDUD~,,H/DJRD
1RYD ,, $ HPSUHVD LQLFLRX D SULPHLUD HWDSD GH VHX 3ODQR 'LUHWRU GH 7HOHFRPXQLFDo}HV 3'7HO  FRP D
LQVWDODomR GH XPD 5HGH GH 7UDQVSRUWH ÏSWLFR 271  GH DOWD FDSDFLGDGH GH WUiIHJR GH LQIRUPDo}HV WHQGR
FRORFDGRHPXPGRVDQpLVMiHPIDVHGHWHVWHVIXQFLRQDLV

'HVWDFDVH TXH GH DFRUGR FRP R VHX 3ODQHMDPHQWR (PSUHVDULDO D &KHVI LPSODQWRX HP  XP QRYR
PRGHORSDUDLQVWDODo}HVWHOHDVVLVWLGDVTXHPLJUDUDPSDUDDHVWUDWpJLDGHDWHQGLPHQWRORFDOSRUSURILVVLRQDLV
FDSDFLWDGRVDGHVHQYROYHUDWLYLGDGHVWDQWRGH2SHUDomRFRPRGH0DQXWHQomR2 0

$R ILQDO GH  IRUDP WRWDOL]DGDV  VXEHVWDo}HV RSHUDGDV H PDQWLGDV SHOD &+(6) QHVWH QRYR PRGHOR
3DUD WDQWR IRL UHDOL]DGR XP DPSOR SURJUDPD GH WUHLQDPHQWR GRV SURILVVLRQDLV WRWDOL]DQGR  WXUPDV H
DSUR[LPDGDPHQWHKRUDVDXODPLQLVWUDGDVDPDLVGHFRODERUDGRUHV

7DOLQLFLDWLYDYHPQRVHQWLGRGHGRWDUDHPSUHVDGHXPPRGHORGHJHVWmRWpFQLFRRSHUDFLRQDOPDLVLQWHJUDGR
HGHVFHQWUDOL]DGRSURPRYHQGRDMXVWDPHQWRGRVHXFDSLWDOKXPDQRDXPDUHDOLGDGHGHGHVHPSHQKRWpFQLFRH
HFRQ{PLFRHPIXQomRGDVH[LJrQFLDVFUHVFHQWHVGDVRFLHGDGHSRUPHOKRULDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVHUHGXomR
GRVFXVWRVDVVRFLDGRV
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas
&RPLVVRD&RPSDQKLDHVSHUDPHOKRUDURDWHQGLPHQWRjVPDQXWHQo}HVGHSHTXHQRSRUWHUHGX]LQGRDVVLPD
GHSHQGrQFLDGHPRELOL]DomRGHHTXLSHVFHQWUDOL]DGDVEHPFRPRDFHOHUDURUHVWDEHOHFLPHQWRSURYRFDGRSRU
LQGLVSRQLELOLGDGHV GH QDWXUH]D VLPSOHV HP DWLYRV DOpP GH FRPSOHPHQWDU DV HTXLSHV FHQWUDOL]DGDV QDV
PDQXWHQo}HVGHJUDQGHSRUWH
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais



5PLO


5(&(,7$23(5$&,21$/

*HUDomR

7UDQVPLVVmR

7RWDO

)RUQHFLPHQWRGHHQHUJLDHOpWULFD



 

6XSULPHQWRGHHQHUJLDHOpWULFD



 

  

6LVWHPDGHWUDQVPLVVmRH2 0
(QHUJLDHOpWULFDGHFXUWRSUD]R &&(( 



 

5HFHLWDGHFRQVWUXomR

  
  

5HFHLWDILQDQFHLUD
2XWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLV

  

5HFHLWD2SHUDFLRQDO%UXWD

  

'HGXo}HVGD5HFHLWD2SHUDFLRQDO

 



5HFHLWD2SHUDFLRQDO/tTXLGD
3DUWLFLSDomRQD5HFHLWD2SHUDFLRQDO/tTXLGD  
/XFURRX3UHMXt]R/tTXLGRSRU6HJPHQWR
3DUWLFLSDomRQR/XFURRX3UHMXt]R/tTXLGR  

  

 





  








    




5PLO

5(&(,7$23(5$&,21$/

*HUDomR

7UDQVPLVVmR

7RWDO

)RUQHFLPHQWRGHHQHUJLDHOpWULFD



 

6XSULPHQWRGHHQHUJLDHOpWULFD



 

6LVWHPDGHWUDQVPLVVmRH2 0

   

(QHUJLDHOpWULFDGHFXUWRSUD]R &&(( 



5HFHLWDGHFRQVWUXomR

  

5HFHLWDILQDQFHLUD

 

   

2XWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLV

  

5HFHLWD2SHUDFLRQDO%UXWD

  

'HGXo}HVGD5HFHLWD2SHUDFLRQDO

 



5HFHLWD2SHUDFLRQDO/tTXLGD
3DUWLFLSDomRQD5HFHLWD2SHUDFLRQDO/tTXLGD  
/XFURRX3UHMXt]R/tTXLGRSRU6HJPHQWR
3DUWLFLSDomRQR/XFURRX3UHMXt]R/tTXLGR  
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais
5PLO

5(&(,7$23(5$&,21$/

*HUDomR

7UDQVPLVVmR

7RWDO

)RUQHFLPHQWRGHHQHUJLDHOpWULFD



 

6XSULPHQWRGHHQHUJLDHOpWULFD



 

6LVWHPDGHWUDQVPLVVmRH2 0

  

(QHUJLDHOpWULFDGHFXUWRSUD]R &&(( 



5HFHLWDGHFRQVWUXomR

  

5HFHLWDILQDQFHLUD

 

  

2XWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLV

  

5HFHLWD2SHUDFLRQDO%UXWD

  

'HGXo}HVGD5HFHLWD2SHUDFLRQDO

5HFHLWD2SHUDFLRQDO/tTXLGD
3DUWLFLSDomRQD5HFHLWD2SHUDFLRQDO/tTXLGD  
/XFURRX3UHMXt]R/tTXLGRSRU6HJPHQWR
3DUWLFLSDomRQR/XFURRX3UHMXt]R/tTXLGR  

 

  


 





  




   





 



3DUD HIHLWR GH FRPSDUDELOLGDGH DV LQIRUPDo}HV GHVWH LWHP IRUDP IHLWDV FRQVLGHUDQGR DV 'HPRQVWUDo}HV
)LQDQFHLUDVGRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRV
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais



$ &RPSDQKLD HVWi HQYROYLGD QDV DWLYLGDGHV GH JHUDomR H WUDQVPLVVmR GH HQHUJLD HOpWULFD QR %UDVLO H RV
SULQFLSDLVSURGXWRVHVHUYLoRVFRPHUFLDOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDFRQVLVWHPSRUWDQWRQDJHUDomRGHHQHUJLD
HOpWULFD H VXD YHQGD SDUD DV HPSUHVDV GLVWULEXLGRUDV GH HOHWULFLGDGH H SDUD RV FRQVXPLGRUHV OLYUHV H QD
WUDQVPLVVmRGHHQHUJLDHOpWULFDHPIDYRUGDVRXWUDVFRQFHVVLRQiULDVGHHQHUJLDHOpWULFD

D
FDUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHSURGXomR

*HUDomRGHHOHWULFLGDGH

2 VLVWHPD GH JHUDomR GD &RPSDQKLD p KLGURWpUPLFR FRP SUHGRPLQkQFLD GH XVLQDV KLGUHOpWULFDV
UHVSRQViYHLV SRU SHUFHQWXDO SUy[LPR D  GD SURGXomR WRWDO $WXDOPHQWH VHX SDUTXH JHUDGRU SRVVXL
0:GHSRWrQFLDLQVWDODGDVHQGRFRPSRVWRSRUXVLQDVKLGUHOpWULFDV SUySULDVHVREUHJLPH
GH 2 0  VXSULGDV SRU  UHVHUYDWyULRV FRP FDSDFLGDGH GH DUPD]HQDPHQWR Pi[LPR GH  ELOK}HV GH
PHWURVF~ELFRVGHiJXDHXPDXVLQDWpUPLFDELFRPEXVWtYHOFRP0:GHSRWrQFLDLQVWDODGD

$SHTXHQDSDUFHODGDSURGXomRUHSUHVHQWDGDSHODJHUDomRWpUPLFDpREWLGDSRULQWHUPpGLR GDRSHUDomR GH
XVLQD 7pUPLFD FRQYHQFLRQDO 1D &KHVI SUHGRPLQDP DV WXUELQDV D JiV XWLOL]DQGR yOHR GLHVHO RX yOHR
FRPEXVWtYHOHJiVQDWXUDO

$ SURGXomR GDV XVLQDV GD &KHVI p IXQomR GR 3ODQHMDPHQWR H 3URJUDPDomR GD 2SHUDomR (OHWURHQHUJpWLFD
FRPKRUL]RQWHVHGHWDOKDPHQWRTXHYmRGHVGHRQtYHODQXDODWpRVGLiULRHKRUiULRHODERUDGRVDWXDOPHQWH
SHOR2SHUDGRU1DFLRQDOGR6LVWHPD(OpWULFR±216TXHGHILQHRPRQWDQWHHDRULJHPGDJHUDomRQHFHVViULD
SDUD DWHQGHU DRV UHTXLVLWRV HQHUJpWLFRV GR 3DtV GH IRUPD RWLPL]DGD OHYDQGR HP FRQWD DV QHFHVVLGDGHV GR
PHUFDGR DV GLVSRQLELOLGDGHV KtGULFDV H GH PiTXLQDV EHP FRPR R FXVWR GD JHUDomR H D YLDELOLGDGH GH
WUDQVPLVVmRGHVVDHQHUJLDSRUPHLRGHXPFRPSOH[RVLVWHPDTXHLQWHUOLJDDVGLIHUHQWHVUHJL}HV

8VLQDV+LGUHOpWULFDV

$VXVLQDVKLGUHOpWULFDVFXMRSULQFtSLREiVLFRpXVDUDIRUoDGHXPDTXHGDG¶iJXDSDUDJHUDUHQHUJLDHOpWULFD
VmR XWLOL]DGDV SDUD IRUQHFHU D PDLRU SDUWH GD HOHWULFLGDGH SULPiULD H HOHWULFLGDGH back-up JHUDGDV SHOD
&RPSDQKLDGXUDQWHSHUtRGRVGHSLFRGHDOWDGHPDQGD1HVVHFDVRDJHUDomRGHHQHUJLDHOpWULFDVHGiSRU
PHLRGHDSURYHLWDPHQWRGRSRWHQFLDOKLGUiXOLFRH[LVWHQWHHPXPULR2SRWHQFLDOKLGUiXOLFRpSURSRUFLRQDGR
SHODYD]mRKLGUiXOLFDHSHODFRQFHQWUDomRGRVGHVQtYHLVH[LVWHQWHVDRORQJRGRFXUVRGHXPULR,VWRSRGHVH
GDU L  GH IRUPD QDWXUDO TXDQGR R GHVQtYHO HVWi FRQFHQWUDGR QXPD FDFKRHLUD LL  SRU PHLR GH XPD
EDUUDJHPTXDQGRSHTXHQRVGHVQtYHLVVmRFRQFHQWUDGRVQDDOWXUDGDEDUUDJHPRX LLL SRUPHLRGHGHVYLRGR
ULRGHVHXOHLWRQDWXUDOFRQFHQWUDQGRVHRVSHTXHQRVGHVQtYHLVQHVVHGHVYLR

%DVLFDPHQWHXPDXVLQDKLGUHOpWULFDFRPS}HVHGDVVHJXLQWHVSDUWHV L EDUUDJHP LL VLVWHPDVGHFDSWDomRH
DGXomRGHiJXD LLL FDVDGHIRUoDH LY VLVWHPDGHUHVWLWXLomRGHiJXDDROHLWRQDWXUDOGRULR&DGDSDUWHVH
FRQVWLWXLHPXPFRQMXQWRGHREUDVHLQVWDODo}HVSURMHWDGDVKDUPRQLRVDPHQWHSDUDRSHUDUFRPHILFLrQFLDHP
FRQMXQWR

$iJXDFDSWDGDQRODJRIRUPDGRSHODEDUUDJHPpFRQGX]LGDDWpDFDVDGHIRUoDSRUPHLRGHFDQDLVW~QHLV
HRXFRQGXWRV PHWiOLFRV$SyVSDVVDU SHODWXUELQDKLGUiXOLFDQDFDVDGHIRUoDDiJXDpUHVWLWXtGDDROHLWR
QDWXUDO GR ULR SRU PHLR GR FDQDO GH IXJD 'HVVD IRUPD D SRWrQFLD KLGUiXOLFD p WUDQVIRUPDGD HP SRWrQFLD
PHFkQLFD TXDQGR D iJXD SDVVD SHOD WXUELQD ID]HQGR FRP TXH HVWD JLUH H QR JHUDGRU  TXH WDPEpP JLUD
DFRSODGRPHFDQLFDPHQWHjWXUELQDDSRWrQFLDPHFkQLFDpWUDQVIRUPDGDHPSRWrQFLDHOpWULFD

$ HQHUJLD DVVLP JHUDGD p OHYDGD SRU PHLR GH FDERV RX EDUUDV FRQGXWRUDV GRV WHUPLQDLV GR JHUDGRU DWp R
WUDQVIRUPDGRU HOHYDGRU RQGH WHP VXD WHQVmR YROWDJHP  HOHYDGD SDUD DGHTXDGD FRQGXomR SRU PHLR GH
OLQKDVGHWUDQVPLVVmRDWpRVFHQWURVGHFRQVXPR'DtSRUPHLRGHWUDQVIRUPDGRUHVDEDL[DGRUHVDHQHUJLD
WHPVXDWHQVmROHYDGDDQtYHLVDGHTXDGRVSDUDXWLOL]DomRSHORVFRQVXPLGRUHV
2VHJXLQWHHVTXHPDUHSUHVHQWDRSURFHVVRGHJHUDomRGHHOHWULFLGDGHHPXPDXVLQDKLGUHOpWULFD
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8VLQDV7HUPHOpWULFDV

$VXVLQDVWHUPHOpWULFDVFRQYHQFLRQDLVJHUDPHQHUJLDHOpWULFDSRUPHLRGHXPSURFHVVRTXHFRQVLVWHHPWUrV
HWDSDV D VDEHU L  TXHLPD GH XP FRPEXVWtYHO IyVVLO FRPR FDUYmR yOHRRXJiV WUDQVIRUPDQGR D iJXDHP
YDSRUFRPRFDORUJHUDGRQDFDOGHLUD LL XWLOL]DomRGHVWHYDSRUHPDOWDSUHVVmRSDUDJLUDUDWXUELQDTXH
SRU VXD YH]DFLRQD R JHUDGRU HOpWULFRH LLL  FRQGHQVDomR GRYDSRU WUDQVIHULQGR R UHVtGXRGH VXD HQHUJLD
WpUPLFDSDUDXPFLUFXLWRLQGHSHQGHQWHGHUHIULJHUDomRUHWRUQDQGRDiJXDjFDOGHLUDFRPSOHWDQGRRFLFOR$
SRWrQFLD PHFkQLFDREWLGDSHODSDVVDJHPGRYDSRUSRUPHLRGD WXUELQDID]HQGRFRPTXHHVWDJLUHHQR
JHUDGRU  TXH WDPEpP JLUD DFRSODGR PHFDQLFDPHQWH j WXUELQD  p TXH WUDQVIRUPD D SRWrQFLD PHFkQLFD HP
SRWrQFLDHOpWULFD$HQHUJLDDVVLPJHUDGDpOHYDGDSRUPHLRGHFDERVRXEDUUDVFRQGXWRUDVGRVWHUPLQDLVGR
JHUDGRU DWp R WUDQVIRUPDGRU HOHYDGRU RQGH WHP VXD WHQVmR HOHYDGD SDUD DGHTXDGD FRQGXomR SRU PHLR GH
OLQKDVGHWUDQVPLVVmRDWpRVFHQWURVGHFRQVXPR

$VXVLQDVWHUPHOpWULFDVSRGHPDLQGDRSHUDUHPFLFORFRPELQDGRJHUDQGRHQHUJLDHOpWULFDSRUPHLRGHXP
SURFHVVRTXHFRPELQDDRSHUDomRGHXPDWXUELQDjJiVPRYLGDSHODTXHLPDGHJiVQDWXUDORXyOHRGLHVHO
GLUHWDPHQWHDFRSODGDDXPJHUDGRU1HVVHFDVRRVJDVHVGHHVFDSHGDWXUELQDjJiVGHYLGRjWHPSHUDWXUD
SURPRYHP D WUDQVIRUPDomR GD iJXD HP YDSRU SDUD R DFLRQDPHQWR GH XPD WXUELQD D YDSRU QDV PHVPDV
FRQGLo}HVGHVFULWDVQRSURFHVVRGHRSHUDomRGHXPDWHUPHOpWULFDFRQYHQFLRQDO

2VHJXLQWHHVTXHPDUHSUHVHQWDRSURFHVVRGHJHUDomRGHHOHWULFLGDGHHPXPDXVLQDWHUPHOpWULFD
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8VLQDV(yOLFDV

$VXVLQDVHyOLFDVVmRJUDQGHVKpOLFHV FRPRFDWDYHQWRVJLJDQWHV TXHDSURYHLWDPDIRUoDGDYHORFLGDGHGRV
YHQWRVSDUDJHUDUHOHWULFLGDGH(VVDVXVLQDVVmRREULJDWRULDPHQWH LQVWDODGDVHPDOWDVWRUUHV RXORFDLVDOWRV
TXHGHYHPHVWDUHPXPDSRVLomRSULYLOHJLDGDFRPDFRQVWDQWHSUHVHQoDGHYHQWRVIRUWHV6HPDSUHVHQoDGR
DUHPPRYLPHQWRDJHUDomRGHHQHUJLDHOpWULFDDWUDYpVGHVVHPHLRWRUQDVHLPSRVVtYHO

$ DYDOLDomR GR SRWHQFLDO HyOLFR GH XPD UHJLmR UHTXHU WUDEDOKRV VLVWHPiWLFRV GH FROHWD H DQiOLVH GH GDGRV
VREUHDYHORFLGDGHHRUHJLPHGHYHQWRV

3DUD TXH D HQHUJLD HyOLFD VHMD FRQVLGHUDGD WHFQLFDPHQWH DSURYHLWiYHO p QHFHVViULR TXH VXD GHQVLGDGH VHMD
PDLRURXLJXDOD:PðDXPDDOWXUDGHPRTXHUHTXHUXPDYHORFLGDGHPtQLPDGRYHQWRGHD
PV 6HJXQGR D 2UJDQL]DomR 0XQGLDO GH 0HWHRURORJLD HP DSHQDV  GD VXSHUItFLH WHUUHVWUH R YHQWR
DSUHVHQWDXPDYHORFLGDGHPpGLDLJXDORXVXSHULRUDPVDXPDDOWXUDGHP(VVDSURSRUomRYDULDPXLWR
HQWUHUHJL}HVHFRQWLQHQWHVFKHJDQGRDQD(XURSD2FLGHQWDO

1R %UDVLO RV SULPHLURV DQHPyJUDIRV LQVWUXPHQWRV XWLOL]DGRV SDUD PHGLU D YHORFLGDGH GR YHQWR 
FRPSXWDGRUL]DGRV H VHQVRUHV HVSHFLDLV SDUD HQHUJLD HyOLFD IRUDP LQVWDODGRV QR &HDUi H HP )HUQDQGR GH
1RURQKD 3(  QR LQtFLR GRV DQRV  2V UHVXOWDGRV GHVVDV PHGLo}HV SRVVLELOLWDUDP D GHWHUPLQDomR GR
SRWHQFLDOHyOLFRORFDOHDLQVWDODomRGDVSULPHLUDVWXUELQDVHyOLFDVGR%UDVLO

1RLQtFLRGDXWLOL]DomRGDHQHUJLDHyOLFDVXUJLUDPWXUELQDVGHYiULRVWLSRV±HL[RKRUL]RQWDOHL[RYHUWLFDO
FRPXPDSiFRPGXDVHWUrVSiVJHUDGRUGHLQGXomRHWF&RPRSDVVDUGRWHPSRFRQVROLGRXVHRSURMHWR
GHWXUELQDVHyOLFDVFRPDVVHJXLQWHVFDUDFWHUtVWLFDVHL[RGHURWDomRKRUL]RQWDOWUrVSiVDOLQKDPHQWRDWLYR
JHUDGRU GH LQGXomR H HVWUXWXUD QmRIOH[tYHO 3RUpP DOJXPDV FDUDFWHUtVWLFDV GHVVH SURMHWR DLQGD JHUDP
SROrPLFDFRPRRFRQWUROHGDVSiVSDUDOLPLWDUDSRWrQFLDPi[LPDJHUDGD
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E FDUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHGLVWULEXLomR

7UDQVPLVVmRGH(OHWULFLGDGH

$DWLYLGDGHGHWUDQVPLVVmRpDWUDQVIHUrQFLDHPJUDQGHHVFDODGHHOHWULFLGDGHHPYROWDJHQVPXLWRHOHYDGDV
GHVGHDVLQVWDODo}HVGHJHUDomRDWpRVFHQWURVGHGLVWULEXLomRSRUPHLRGHUHGHGHWUDQVPLVVmR 5HGH%iVLFD 

$V OLQKDV GH WUDQVPLVVmR QR %UDVLO VmR JHUDOPHQWH PXLWR ORQJDV XPD YH] TXH D PDLRULD GDV XVLQDV
KLGUHOpWULFDVHVWiJHUDOPHQWHDIDVWDGDGRVJUDQGHVFHQWURVGHFRQVXPRGHHQHUJLD$WXDOPHQWHRVLVWHPDGR
SDtV HVWi TXDVH WRWDOPHQWH LQWHUFRQHFWDGR H[FHWR SHORV HVWDGRV GH $PD]RQDV 5RUDLPD $FUH $PDSi
5RQG{QLD H XPD SDUWH GR 3DUi 1HVVHV HVWDGRV R IRUQHFLPHQWR p IHLWR SRU SHTXHQDV XVLQDV WHUPHOpWULFDV
ORFDOL]DGDVSHUWRGHVXDVUHVSHFWLYDVFDSLWDLV

2 VLVWHPD HOpWULFR LQWHUFRQHFWDGR IRUQHFH D WURFD GH HQHUJLD HQWUH DV GLIHUHQWHV UHJL}HV TXDQGR TXDOTXHU
GHVWDVUHJL}HVHQIUHQWDUSUREOHPDVGHJHUDomRGHHQHUJLDKLGUHOpWULFDGHYLGRDXPDUHGXomRGHVHXVQtYHLVGH
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UHVHUYDWyULRV &RPR DV HVWDo}HV GH FKXYD VmR GLIHUHQWHV QR 6XO 6XGHVWH 1RUWH H 1RUGHVWH GR %UDVLO DV
OLQKDVGHWUDQVPLVVmRGHDOWDYROWDJHPWRUQDPSRVVtYHOTXHRVORFDLVFRPSURGXomRLQVXILFLHQWHGHHQHUJLD
VHMDPDEDVWHFLGRVSHORVFHQWURVJHUDGRUHVGHXPORFDOPDLVIDYRUiYHO

4XDOTXHUDJHQWHGRPHUFDGRGHHQHUJLDHOpWULFDTXHSURGX]RXFRQVRPHHQHUJLDWHPGLUHLWRDXVDUD5HGH
%iVLFD 2V FRQVXPLGRUHV OLYUHV WDPEpP WrP HVWH GLUHLWR FRQWDQWR TXH FXPSUDP FRP FHUWDV H[LJrQFLDV
WpFQLFDVHOHJDLV,VWRpGHQRPLQDGRDFHVVROLYUHHpJDUDQWLGRSRUOHLHSHOD$JrQFLD1DFLRQDOGH(QHUJLD
(OpWULFD±$QHHO

$RSHUDomRHDGPLQLVWUDomRGD5HGH%iVLFDpGHUHVSRQVDELOLGDGHGR216TXHpWDPEpPUHVSRQViYHOSRU
DGPLQLVWUDU D HQWUHJD GH HQHUJLD D SDUWLU GH XVLQDV HP FRQGLo}HV RWLPL]DGDV HQYROYHQGR R XVR GRV
UHVHUYDWyULRVKLGUHOpWULFRVHFRPEXVWtYHOGHXVLQDVWpUPLFDVGRVLVWHPDHOpWULFRLQWHUFRQHFWDGR

2 6LVWHPD GH WUDQVPLVVmR GD &KHVI TXH FRQVLVWH HP XP FRQMXQWR GH OLQKDV GH WUDQVPLVVmR LQWHUOLJDGDV D
VXEHVWDo}HV p UHVSRQViYHO SRU  TXLO{PHWURV GH OLQKDV GH WUDQVPLVVmR FRUUHVSRQGHQWHV D FHUFD GH
GRWRWDOGDVOLQKDVGR%UDVLO

$OpPGHRSHUDUHPDQWHUHVWHVLVWHPDGHQWURGRVSDGU}HVGHGHVHPSHQKRHTXDOLGDGHH[LJLGRVSHOD$QHHO
WHP SDUWLFLSDGR GD H[SDQVmR GD WUDQVPLVVmR SRU PHLR GH FRQFHVV}HV QRV OHLO}HV SURPRYLGRV SHOD $QHHO
LVRODGDPHQWHRXSRUPHLRGHFRQVyUFLRVEHPFRPRSRUPHLRGHDXWRUL]Do}HVSDUDUHIRUoRVQRVLVWHPDDWXDO

F
FDUDFWHUtVWLFDVGRPHUFDGRGHDWXDomRHPHVSHFLDO

2 VLVWHPD HOpWULFR EUDVLOHLUR p IRUPDGR SHOR 6LVWHPD ,QWHUOLJDGR 1DFLRQDO ± 6,1 FRQVWLWXtGR SHORV
VXEVLVWHPDV6XO6XGHVWH&HQWUR2HVWH1RUWHH1RUGHVWHHSRUYiULRVVLVWHPDVLVRODGRVPHQRUHVDQRUWHH
RHVWHGRSDtV

$&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRQVLGHUDTXHRVSRWHQFLDLVGHHQHUJLDKLGUiXOLFDVmREHQVGD8QLmRDWULEXLQGROKH
FRPSHWrQFLD SDUD GLUHWDPHQWH RX PHGLDQWH FRQFHVVmR DXWRUL]DomR RX SHUPLVVmR D WHUFHLURV H[SORUDU RV
VHUYLoRV H LQVWDODo}HV GH HQHUJLD HOpWULFD H R DSURYHLWDPHQWR HQHUJpWLFR GRV FXUVRV GH iJXD &RPSHWH
WDPEpP j 8QLmR LQVWLWXLU VLVWHPD QDFLRQDO GH JHUHQFLDPHQWR GH UHFXUVRV KtGULFRV H GHILQLU FULWpULRV GH
RXWRUJD GH GLUHLWRV GH VHX XVR UHJLVWUDU DFRPSDQKDU H ILVFDOL]DU DV FRQFHVV}HV GH GLUHLWRV GH SHVTXLVD H
H[SORUDomRGHUHFXUVRVKtGULFRVDOpPGHOHJLVODUVREUHiJXDVHHQHUJLDHOpWULFD

(PGHGH]HPEURGHSRUPHLRGD/HLQIRLFRQVWLWXtGDD$QHHOXPDDXWDUTXLDVREUHJLPH
HVSHFLDOYLQFXODGDDR0LQLVWpULRGH0LQDVH(QHUJLD 00( TXHWHPSRUILQDOLGDGHUHJXODUHILVFDOL]DUD
SURGXomRWUDQVPLVVmRGLVWULEXLomRHFRPHUFLDOL]DomRGHHQHUJLDHOpWULFDHPFRQIRUPLGDGHFRPDVSROtWLFDV
HGLUHWUL]HVGRJRYHUQRIHGHUDO

$ $QHHO p UHVSRQViYHO GHQWUH RXWURV SRU LPSOHPHQWDU DV SROtWLFDV H GLUHWUL]HV GR JRYHUQR IHGHUDO SDUD D
H[SORUDomR GD HQHUJLD HOpWULFD H R DSURYHLWDPHQWR GRV SRWHQFLDLV KLGUiXOLFRV SURPRYHU DV OLFLWDo}HV
GHVWLQDGDVjFRQWUDWDomRGHFRQFHVVLRQiULDVGHVHUYLoRS~EOLFRSDUDSURGXomRWUDQVPLVVmRHGLVWULEXLomRGH
HQHUJLD HOpWULFD H SDUD D RXWRUJD GH FRQFHVVmR SDUD DSURYHLWDPHQWR GH SRWHQFLDLV KLGUiXOLFRV FRQFHGHU
SHUPLWLUHDXWRUL]DULQVWDODo}HVHVHUYLoRVGHHQHUJLDJDUDQWLUWDULIDVMXVWDV]HODUSHODTXDOLGDGHGRVHUYLoR
H[LJLU LQYHVWLPHQWRV FHOHEUDU H JHULU RV FRQWUDWRV GH FRQFHVVmR RX GH SHUPLVVmR GH VHUYLoRV S~EOLFRV GH
HQHUJLD HOpWULFD GH FRQFHVVmR GH XVR GH EHP S~EOLFR H[SHGLU DV DXWRUL]Do}HV EHP FRPR ILVFDOL]DU DV
FRQFHVV}HVHDSUHVWDomRGRVVHUYLoRVGHHQHUJLDHOpWULFD

&RPDILQDOLGDGHGHSUHVWDUVHUYLoRVQDiUHDGHHVWXGRVHSHVTXLVDVGHVWLQDGRVDVXEVLGLDURSODQHMDPHQWRGD
H[SDQVmRGRVHWRUHQHUJpWLFREUDVLOHLURIRLFULDGDSHOD/HLQGHGHPDUoRGHH'HFUHWRQ
GHGHDJRVWRGHD(PSUHVDGH3HVTXLVD(QHUJpWLFD±(3(XPDHPSUHVDYLQFXODGDDR00(
$ (3( WHP FRPR PLVVmR WRUQDUVH UHIHUrQFLD QRV HVWXGRV H SHVTXLVDV RULHQWDGRV SDUD R SODQHMDPHQWR
HQHUJpWLFR EUDVLOHLUR FRQVLGHUDQGR TXH RV PHVPRV GHYHP VHU WpFQLFD HFRQ{PLFD H VRFLDOPHQWH YLiYHLV H
DPELHQWDOPHQWHVXVWHQWiYHLV'HQWUHRVSURGXWRVHODERUDGRVSHOD(3(HVWiR3ODQR'HFHQDOGH([SDQVmRGH
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(QHUJLD TXH FRP UHODomR DR VHWRU HOpWULFR EUDVLOHLUR DOpP GH VXEVLGLDU D HODERUDomR GH YiULRV SURGXWRV
SULQFLSDOPHQWHDHODERUDomRGR3URJUDPDGH/LFLWDo}HVGH8VLQDVHGH/LQKDVGH7UDQVPLVVmRIRUQHFHDR
PHUFDGRXPDUHIHUrQFLDSDUDDH[SDQVmRVHWRULDO

(P  HQWURX HP YLJRU D /HL Q  WDPEpP FRQKHFLGD FRPR ³/HL GDV ÈJXDV´ TXH LQVWLWXLX D
3ROtWLFD1DFLRQDOGH5HFXUVRV+tGULFRVHFULRXR6LVWHPD1DFLRQDOGH*HUHQFLDPHQWRGH5HFXUVRV+tGULFRV
6LQJUHK $iJXDpFRQVLGHUDGDXPEHPGHGRPtQLRS~EOLFRHXPUHFXUVRQDWXUDOOLPLWDGRGRWDGRGHYDORU
HFRQ{PLFR$OpPGLVVR RLQVWUXPHQWROHJDOSUHYrTXHDJHVWmRGRVUHFXUVRVKtGULFRVGHYHSURSRUFLRQDU R
XVRP~OWLSORGDViJXDVHGHYHVHUGHVFHQWUDOL]DGDHFRQWDUFRPDSDUWLFLSDomRGR3RGHU3~EOLFRGRVXVXiULRV
HGDVFRPXQLGDGHV

$ /HL Q  GH  GH MXOKR GH  GLVS}H VREUH D FULDomR GD $JrQFLD 1DFLRQDO GH ÈJXDV  $1$
DXWDUTXLDVREUHJLPHHVSHFLDOYLQFXODGDDR0LQLVWpULRGR0HLR$PELHQWHFRPDILQDOLGDGHGHLPSOHPHQWDU
HP VXD HVIHUD GH DWULEXLo}HV D 3ROtWLFD 1DFLRQDO GH 5HFXUVRV +tGULFRV LQWHJUDQGR R 6LVWHPD 1DFLRQDO GH
*HUHQFLDPHQWRGH5HFXUVRV+tGULFRV$OpPGLVVRGHQWUHRXWUDVD$1$WHPDVDWULEXLo}HVGHVXSHUYLVLRQDU
FRQWURODU H DYDOLDU DV Do}HV H DWLYLGDGHV GHFRUUHQWHV GR FXPSULPHQWR GD OHJLVODomR IHGHUDO SHUWLQHQWH DRV
UHFXUVRV KtGULFRV GLVFLSOLQDU HP FDUiWHU QRUPDWLYR D LPSOHPHQWDomR D RSHUDFLRQDOL]DomR R FRQWUROH H D
DYDOLDomR GRV LQVWUXPHQWRV GD 3ROtWLFD 1DFLRQDO GH 5HFXUVRV +tGULFRV RXWRUJDU SRU LQWHUPpGLR GH
DXWRUL]DomRRGLUHLWRGHXVRGHUHFXUVRVKtGULFRVHPFRUSRVGHiJXDGHGRPtQLRGD8QLmRILVFDOL]DURVXVRV
GH UHFXUVRV KtGULFRV QRV FRUSRV GH iJXD GH GRPtQLR GD 8QLmR HODERUDU HVWXGRV WpFQLFRV SDUD VXEVLGLDU D
GHILQLomRSHOR&RQVHOKR1DFLRQDOGH5HFXUVRV+tGULFRV&15+GRVYDORUHVDVHUHPFREUDGRVSHORXVRGH
UHFXUVRVKtGULFRVGHGRPtQLRGD8QLmRFRPEDVHQRVPHFDQLVPRVHTXDQWLWDWLYRVVXJHULGRVSHORV&RPLWrV
GH%DFLD+LGURJUiILFDGHILQLUHILVFDOL]DUDVFRQGLo}HVGHRSHUDomRGHUHVHUYDWyULRVSRUDJHQWHVS~EOLFRVH
SULYDGRV YLVDQGR D JDUDQWLU R XVR P~OWLSOR GRV UHFXUVRV KtGULFRV FRQIRUPH HVWDEHOHFLGR QRV SODQRV GH
UHFXUVRVKtGULFRVGDVUHVSHFWLYDVEDFLDVKLGURJUiILFDV

L
SDUWLFLSDomRHPFDGDXPGRVPHUFDGRV

*HUDomR

$ &RPSDQKLD p UHVSRQViYHO SRU  0: GD FDSDFLGDGH LQVWDODGD GH JHUDomR GH HQHUJLD HOpWULFD QR
SDtVRTXHUHSUHVHQWDDSUR[LPDGDPHQWHGRWRWDOGDFDSDFLGDGHLQVWDODGDQDFLRQDO

7UDQVPLVVmR

$ &RPSDQKLD SRVVXL  TXLO{PHWURV GH OLQKDV GH WUDQVPLVVmR GH DOWD WHQVmR FRUUHVSRQGHQWHV
DSUR[LPDGDPHQWHDGRWRWDOGDVOLQKDVGHWUDQVPLVVmRGR%UDVLO7DPEpPSRVVXLHPSUHHQGLPHQWRV
UHDOL]DGRVSRUPHLRGH6RFLHGDGHVGH3URSyVLWR(VSHFtILFR 63(V TXHHPWRWDOL]DYDP
NPFRUUHVSRQGHQWHDGRWRWDOGHOLQKDVGHWUDQVPLVVmRGR%UDVLO

LL FRQGLo}HVGHFRPSHWLomRQRVPHUFDGRV

$ &RQVWLWXLomR %UDVLOHLUD HVWLSXOD TXH R GHVHQYROYLPHQWR XVR H YHQGD GH HQHUJLD SRGHP VHU UHDOL]DGRV
GLUHWDPHQWH SHOR *RYHUQR )HGHUDO RX LQGLUHWDPHQWH SRU PHLR GH FRQFHVV}HV SHUPLVV}HV RX DXWRUL]Do}HV
+LVWRULFDPHQWH D LQG~VWULD EUDVLOHLUD GH HQHUJLD WHP VLGR GRPLQDGD SHODV FRQFHVVLRQiULDV GH JHUDomR
WUDQVPLVVmR H GLVWULEXLomR FRQWURODGDV SHOR *RYHUQR %UDVLOHLUR (P DQRV UHFHQWHV R *RYHUQR %UDVLOHLUR
WRPRX DOJXPDV PHGLGDV SDUD UHPRGHODU D LQG~VWULD GH HQHUJLD 'H IRUPD JHUDO HVWDV PHGLGDV YLVDUDP
DXPHQWDURSDSHOGRLQYHVWLPHQWRSULYDGRHHOLPLQDUDVUHVWULo}HVDRLQYHVWLPHQWRHVWUDQJHLURDXPHQWDQGR
GHVWDIRUPDDFRPSHWLomRQDLQG~VWULDGHHQHUJLD

&RQVLGHUDQGR TXH DV DWLYLGDGHV GH JHUDomR H WUDQVPLVVmR GH HQHUJLD HOpWULFD VmR REMHWR GH FRQWUDWRV GH
FRQFHVVmRRXWRUJDGRVSHORSRGHUS~EOLFRQmRKiFRQFRUUrQFLDQDH[SORUDomR GHWDLV FRQFHVV}HVGXUDQWHR
SUD]RGHYLJrQFLDGRVUHIHULGRVFRQWUDWRV&RQWXGRKiFRQFRUUrQFLDVLJQLILFDWLYDQRSHUtRGRGHOLFLWDomRSDUD
RXWRUJDGHQRYDVFRQFHVV}HV
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&RQIRUPHHVWDEHOHFLGRQD/HLQGHGHPDUoRGHHGHDFRUGRFRPRQRYRPRGHORGRVHWRU
HOpWULFRDHQHUJLDSRGHUiVHUFRPHUFLDOL]DGDQR$PELHQWHGH&RQWUDWDomR5HJXODGD ³$&5´ TXHGHYHUiVHU
SUHFHGLGD GH OLFLWDomR H IRUPDOL]DGD SRU XP FRQWUDWR HQWUH R JHUDGRUHV H RV GLVWULEXLGRUHV QRV WHUPRV GR
OHLOmRRXQR$PELHQWHGH&RQWUDWDomR/LYUH ³$&/´ VHJPHQWRQRTXDOVHUHDOL]DPRSHUDo}HVGHFRPSUDH
YHQGD GH HQHUJLD HOpWULFD SRU PHLR GH FRQWUDWRV ELODWHUDLV OLYUHPHQWH QHJRFLDGRV HQWUH JHUDGRUHV
FRPHUFLDOL]DGRUHVHFRQVXPLGRUHVOLYUHV

3RGHPVHUFRQVXPLGRUHVOLYUHVSDUDRVILQVGHSDUWLFLSDomRQR$&/

L XQLGDGHVFRQVXPLGRUDVFRPFDUJDPDLRURXLJXDODN:DWHQGLGDVHPWHQVmRPDLRURXLJXDODN9
± HP JHUDO DV XQLGDGHV FRQVXPLGRUDV GR VXEJUXSR $ $ H $ 7DPEpP VmR OLYUHV SDUD HVFROKHU VHX
IRUQHFHGRUQRYDVXQLGDGHVFRQVXPLGRUDVLQVWDODGDVDSyVGHPDLRGHFRPGHPDQGDPDLRURXLJXDOD
N:HDWHQGLGDVHPTXDOTXHUWHQVmR(VWHVFRQVXPLGRUHVSRGHPFRPSUDUHQHUJLDGHTXDOTXHUDJHQWH
GHJHUDomRRXFRPHUFLDOL]DomRGHHQHUJLDH

LL XQLGDGHVFRQVXPLGRUDVFRPGHPDQGDPDLRUTXHN:DWHQGLGRVHPTXDOTXHUWHQVmRHVWDQGRUHVWULWRV
j HQHUJLD RULXQGD GDV FKDPDGDV IRQWHV LQFHQWLYDGDV D VDEHU 3HTXHQDV &HQWUDLV +LGUHOpWULFDV ³3&+´ 
8VLQDVGH%LRPDVVD8VLQDV(yOLFDVH6LVWHPDVGH&RJHUDomR4XDOLILFDGD

G HYHQWXDOVD]RQDOLGDGH

$&RPSDQKLDWUDEDOKDFRPXPDHVWUXWXUDGHJHUDomRGHHQHUJLDFRPSUHHQGHQGRXP³SHUtRGR~PLGR´FRP
PDLRUFDSDFLGDGHGHSURGXomRQRVPHVHVGHGH]HPEURDDEULOHXP³SHUtRGRVHFR´FRPPHQRUFDSDFLGDGH
QRVPHVHVGHPDLRDQRYHPEUR$SHQDVRIRUQHFLPHQWRDFRQVXPLGRUHVFDWLYRV RXSRWHQFLDOPHQWHOLYUHV 
SRVVXL WDULIDV KRURVD]RQDLV H FRPSRVWRV SDUD SHUtRGR VHFR H GH SHUtRGR ~PLGR GHVWD IRUPD R HIHLWR QR
UHVXOWDGRGDFRPSDQKLDpSUDWLFDPHQWHQXORFRQVLGHUDQGRDLQGDTXHDGHPDQGDSRUHOHWULFLGDGHpFRQVWDQWH
HWHQGHDVHUHVWiYHO

H
SULQFLSDLVLQVXPRVHPDWpULDVSULPDV

L
GHVFULomR GDV UHODo}HV PDQWLGDV FRP IRUQHFHGRUHV LQFOXVLYH VH HVWmR VXMHLWDV D FRQWUROH RX
UHJXODPHQWDomRJRYHUQDPHQWDOFRPLQGLFDomRGRVyUJmRVHGDUHVSHFWLYDOHJLVODomRDSOLFiYHO
LL GHSHQGrQFLDGHSRXFRVIRUQHFHGRUHV
LLL HYHQWXDOYRODWLOLGDGHGHVHXVSUHoRV

3DUDDFRQVWUXomRGHXVLQDVGHJHUDomRRVSULQFLSDLVLQVXPRVXWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDVmRRVPDWHULDLV
HTXLSDPHQWRVGHJHUDomRHWUDQVPLVVmRGHHQHUJLDQRWDGDPHQWHWXUELQDVSDUDJHUDomRKtGULFDHVXEHVWDo}HV
GHDOWDPpGLDWHQVmRDOpPGHVHUYLoRVGHHQJHQKDULDFLYLOSDUDDFRQVWUXomRGDLQIUDHVWUXWXUDGDVFHQWUDLV
GH JHUDomR GH HQHUJLD LQFOXLQGR EDUUDJHQV 3DUD HVWDV DWLYLGDGHV DV RSo}HV GH IRUQHFHGRUHV H GH
HPSUHLWHLURV YDULDP GH DFRUGR FRP R WDPDQKR GR HPSUHHQGLPHQWR $ FRQWUDWDomR GHVWHV IRUQHFHGRUHV H
HPSUHLWHLURVHVWiVXMHLWDDFRQWUROHHUHJXODPHQWDomRSHOD/HLQGHGHMXQKRGHTXHLQVWLWXL
QRUPDVSDUDOLFLWDo}HVHFRQWUDWRVGD$GPLQLVWUDomR3~EOLFD

3DUDDVXVLQDVHPRSHUDomRRVSULQFLSDLVLQVXPRVHPDWHULDLVHVWmRUHODFLRQDGRVjVDWLYLGDGHVGHUHSRVLomRH
PRGHUQL]DomR GRV HTXLSDPHQWRV H VLVWHPDV KLGURPHFkQLFRV 1HVWH FDVR H[LVWHP SRXFRV JUDQGHV
IRUQHFHGRUHV R TXH OLPLWD D FRQFRUUrQFLD FRP FRQVHTHQWH YRODWLOLGDGH GH SUHoRV $ FRQWUDWDomR GHVWHV
IRUQHFHGRUHVQmRHVWiVXMHLWDDFRQWUROHRXUHJXODPHQWDomRJRYHUQDPHQWDO

&RP UHODomR jV DWLYLGDGHV GH JHUDomR GH HQHUJLD WHUPHOpWULFD D &RPSDQKLD QmR SURGX] JiV H yOHR
FRPEXVWtYHO PDWpULDV SULPDV GDV XVLQDV WpUPLFDV 'HVWD IRUPD D &RPSDQKLD p WRWDOPHQWH GHSHQGHQWH GH
VHXVIRUQHFHGRUHVSDUDSURYLVmRGHWDLVPDWpULDVSULPDV
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D
QHFHVVLGDGH GH DXWRUL]Do}HV JRYHUQDPHQWDLV SDUD R H[HUFtFLR GDV DWLYLGDGHV H KLVWyULFR GH
UHODomRFRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDSDUDREWHQomRGHWDLVDXWRUL]Do}HV

$&RQVWLWXLomR%UDVLOHLUDHVWLSXODTXHRGHVHQYROYLPHQWRRXVRHDYHQGDGHHQHUJLDSRGHPVHUUHDOL]DGRV
GLUHWDPHQWHSHOR*RYHUQR%UDVLOHLURRXLQGLUHWDPHQWHSRUPHLRGHFRQFHVV}HVSHUPLVV}HVRXDXWRUL]Do}HV

+LVWRULFDPHQWH D LQG~VWULD EUDVLOHLUD GH HQHUJLD WHP VLGR GRPLQDGD SHODV FRQFHVVLRQiULDV GH JHUDomR
WUDQVPLVVmRHGLVWULEXLomRFRQWURODGDVSHOR*RYHUQR)HGHUDO(P DQRVUHFHQWHVR*RYHUQR)HGHUDOWRPRX
DOJXPDVPHGLGDVSDUDUHPRGHODUDLQG~VWULDGHHQHUJLD'HIRUPDJHUDOHVWDVPHGLGDVYLVDUDPDXPHQWDUR
SDSHOGRLQYHVWLPHQWRSULYDGRHHOLPLQDUDVUHVWULo}HVDRLQYHVWLPHQWRHVWUDQJHLURDXPHQWDQGRGHVWDIRUPD
DFRPSHWLomRQDLQG~VWULDGHHQHUJLD

$VFRPSDQKLDVRXFRQVyUFLRVTXHYLVHPjFRQVWUXomRRXRSHUDomRGHLQVWDODo}HVGHJHUDomRWUDQVPLVVmRRX
GLVWULEXLomR GH HQHUJLD HOpWULFD QR %UDVLO GHYHP UHTXHUHU DR 0LQLVWpULR GH 0LQDV H (QHUJLD  00( RX j
$JrQFLD 1DFLRQDO GH (QHUJLD (OpWULFD  $QHHO SRU GHOHJDomR GR 00( HQTXDQWR SRGHU FRQFHGHQWH D
RXWRUJD GH FRQFHVVmR SHUPLVVmR RX DXWRUL]DomR FRQIRUPH R FDVR $V FRQFHVV}HV RXWRUJDP GLUHLWRV SDUD
JHUDUWUDQVPLWLURXGLVWULEXLUHQHUJLDHOpWULFDHPXPDiUHDHVSHFtILFDSRUSUD]RHVSHFtILFRDSHVDUGHSRGHU
VHU UHYRJDGD D TXDOTXHU PRPHQWR FRP EDVH DSHQDV QD GLVFULFLRQDULHGDGH GR 00( VHJXLQGR FRQVXOWD j
$QHHO (VWH SUD]R p XVXDOPHQWH GH  DQRV SDUD QRYDV FRQFHVV}HV GH JHUDomR H GH  DQRV SDUD QRYDV
FRQFHVV}HVGHWUDQVPLVVmRRXGLVWULEXLomR

$/HLQGHGHIHYHUHLURGH ³/HLGH&RQFHVV}HV´ HVXDVDOWHUDo}HVHVWDEHOHFHGHQWUHRXWUDV
DV FRQGLo}HV TXH D FRQFHVVLRQiULD GHYH FXPSULU TXDQGR IRUQHFHU VHUYLoRV GH HOHWULFLGDGH RV GLUHLWRV GR
FRQVXPLGRU H DV REULJDo}HV GD FRQFHVVLRQiULD H GD DXWRULGDGH FRQFHGHQWH $OpP GLVVR D FRQFHVVLRQiULD
GHYH FXPSULU RV UHJXODPHQWRV TXH UHJHP R VHWRU HOpWULFR $V SULQFLSDLV GLVSRVLo}HV GD /HL GH &RQFHVV}HV
VmRDVVHJXLQWHV

L Serviço adequado.$FRQFHVVLRQiULDGHYHSUHVWDUVHUYLoRDGHTXDGRSULQFLSDOPHQWHQRTXHGL]UHVSHLWR
jUHJXODULGDGHFRQWLQXLGDGHHILFLrQFLDVHJXUDQoDHDFHVVLELOLGDGH

LL  Uso da terra. $ FRQFHVVLRQiULD SRGH XVDU WHUUD S~EOLFD RX VROLFLWDU j DXWRULGDGH FRQFHGHQWH TXH
H[SURSULH D WHUUD SULYDGD QHFHVViULD HP EHQHItFLR GD FRQFHVVLRQiULD 1HVVH FDVR D FRQFHVVLRQiULD GHYH
FRPSHQVDURVSURSULHWiULRVGDVWHUUDVDIHWDGRV

LLL Responsabilidade estrita.$FRQFHVVLRQiULDpHVWULWDPHQWHUHVSRQViYHOSRUWRGRVRVGDQRVGHFRUUHQWHV
GRIRUQHFLPHQWRGHVHXVVHUYLoRV

LY Mudanças no interesse controlador.2SRGHUFRQFHGHQWHGHYHDSURYDUTXDOTXHUPXGDQoDGLUHWDRX
LQGLUHWDQRLQWHUHVVHFRQWURODGRUGDFRQFHVVLRQiULD

Y Intervenção pelo poder concedente.2SRGHUFRQFHGHQWHSRGHLQWHUYLUQDFRQFHVVmRSRUPHLRGHXP
GHFUHWR SUHVLGHQFLDO SDUD DVVHJXUDU D DGHTXDomR QD SUHVWDomR GRV VHUYLoRV DVVLP FRPR R ILHO
FXPSULPHQWRGDVQRUPDVFRQWUDWXDLVUHJXODPHQWDUHVHOHJDLVSHUWLQHQWHV1RSUD]RGHGLDVDSyVDGDWD
GRGHFUHWRRUHSUHVHQWDQWHGRSRGHUFRQFHGHQWHGHYHLQLFLDUXPSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRVHQGRJDUDQWLGR
jFRQFHVVLRQiULDRGLUHLWRGHFRQWHVWDUDLQWHUYHQomR'XUDQWHDYLJrQFLDGRSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRXPD
SHVVRDQRPHDGDHPFRQIRUPLGDGHFRPRGHFUHWRGRSRGHUFRQFHGHQWHILFDUiUHVSRQViYHOSHODRXWRUJDGD
FRQFHVVmR 6H R SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR QmR IRU FRQFOXtGR QR SUD]R GH  GLDV FRQWDGRV GD GDWD GR
GHFUHWRDLQWHUYHQomRFHVVDHDFRQFHVVmRpGHYROYLGDjFRQFHVVLRQiULD$FRQFHVVmRpWDPEpPGHYROYLGD
j FRQFHVVLRQiULD VH R UHSUHVHQWDQWH GR SRGHU FRQFHGHQWH GHFLGLU QmR FHVVDU D FRQFHVVmR H HVWD DLQGD
HVWLYHUYLJHQWH

YL Extinção da concessão.$H[WLQomRGDFRQFHVVmRSRGHVHUDFHOHUDGDSRUPHLRGHHQFDPSDomRHRX
FDGXFLGDGH(QFDPSDomRpRWpUPLQRSUHPDWXURGHXPDFRQFHVVmRSRUPRWLYRVUHODFLRQDGRVDRLQWHUHVVH
S~EOLFR GHYHQGR VHU H[SUHVVDPHQWH GHFODUDGRV SRU OHL $ FDGXFLGDGH GHYH VHU GHFODUDGD SHOR SRGHU
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FRQFHGHQWH DSyV D $QHHO RX R 00( WHU HGLWDGR XPD UHJXODPHQWDomR DGPLQLVWUDWLYD DWHVWDQGR TXH D
FRQFHVVLRQiULD D  GHL[RX GH SUHVWDU R VHUYLoR DGHTXDGR RX GH FXPSULU FRP D OHL RX UHJXODPHQWR
DSOLFiYHO E SHUGHXDVFRQGLo}HVWpFQLFDVILQDQFHLUDVRXHFRQ{PLFDVSDUDPDQWHUDDGHTXDGDSUHVWDomR
GR VHUYLoR RX F  QmR FXPSULX DV PXOWDV FREUDGDV SHOR SRGHU FRQFHGHQWH $ FRQFHVVLRQiULD SRGH
FRQWHVWDUTXDOTXHUHQFDPSDomRRXFDGXFLGDGHQRVWULEXQDLV$FRQFHVVLRQiULDWHPGLUHLWRDLQGHQL]DomR
SRU VHXV LQYHVWLPHQWRV QRV DWLYRV H[SURSULDGRV TXH QmR WLYHUHP VLGR SOHQDPHQWH DPRUWL]DGRV RX
GHSUHFLDGRV DSyV D GHGXomR GH TXDLVTXHU TXDQWLDV UHODWLYDV D SHQDOLGDGHV H GDQRV GHYLGRV SHOD
FRQFHVVLRQiULDH

YLL  Expiração. 4XDQGR D FRQFHVVmR H[SLUDU WRGRV RV DWLYRV GLUHLWRV H SULYLOpJLRV PDWHULDOPHQWH
UHODFLRQDGRVjSUHVWDomRGRVVHUYLoRVGHHOHWULFLGDGHUHYHUWHPSDUDR*RYHUQR)HGHUDO$SyVDH[SLUDomR
D FRQFHVVLRQiULD WHP GLUHLWR D LQGHQL]DomR SRU VHXV LQYHVWLPHQWRV HP DWLYRV TXH QmR WLYHUHP VLGR
SOHQDPHQWHDPRUWL]DGRVRXGHSUHFLDGRVSRURFDVLmRGDH[SLUDomR


$V DWULEXLo}HV GDV SULQFLSDLV DXWRULGDGHV UHJXODGRUDV GR VHWRU GH HQHUJLD HOpWULFD QR %UDVLO SRGHP VHU
UHVXPLGDVGDVHJXLQWHIRUPD

(i)Ministério de Minas e Energia

2 00( p R SULQFLSDO yUJmR UHJXODGRU GR *RYHUQR )HGHUDO GD LQG~VWULD GH HQHUJLD DWXDQGR FRPR XP
SRGHUFRQFHGHQWHHPQRPHGR*RYHUQR)HGHUDOHFRPSRGHUHVSDUDIRUPXODUSROtWLFDVUHJXODGRUDVHGH
VXSHUYLVmR

(ii) Aneel

$LQG~VWULDEUDVLOHLUDGHHQHUJLDpUHJXODGDSHOD$QHHOXPDDJrQFLDUHJXODGRUDIHGHUDOLQGHSHQGHQWH$
SULQFLSDOUHVSRQVDELOLGDGHGD$QHHOpUHJXODPHQWDUHVXSHUYLVLRQDUDLQG~VWULDGHHQHUJLDHPFRQVRQkQFLD
FRPDSROtWLFDGLWDGDSHOR00(HUHVSRQGHUDTXHVW}HVTXHOKHVmRGHOHJDGDVSHOR*RYHUQR)HGHUDO H
SHOR00($VDWXDLVUHVSRQVDELOLGDGHVGD$QHHOLQFOXHPHQWUHRXWUDV D DGPLQLVWUDomRGDVFRQFHVV}HV
SDUDDVDWLYLGDGHVGHJHUDomRWUDQVPLVVmRHGLVWULEXLomRGHHOHWULFLGDGHLQFOXLQGRDDSURYDomRGDVWDULIDV
HOpWULFDV E SURPXOJDomRGHUHJXODPHQWRVSDUDDLQG~VWULDHOpWULFD F LPSOHPHQWDomRHUHJXODPHQWDomR
GD H[SORUDomR GDV IRQWHV GH HQHUJLD LQFOXLQGR D HQHUJLD KLGUHOpWULFD G  SURPRomR GH SURFHGLPHQWR
OLFLWDWyULR S~EOLFR SDUD RXWRUJD GH QRYDV FRQFHVV}HV H  DFHUWR GH GLVSXWDV DGPLQLVWUDWLYDV HQWUH DV
HQWLGDGHVGHJHUDomRGHHOHWULFLGDGHHRVFRPSUDGRUHVGHHOHWULFLGDGHH I GHILQLomRGRVFULWpULRVHGD
PHWRGRORJLDSDUDDGHWHUPLQDomRGDVWDULIDVGHWUDQVPLVVmR

(iii) Conselho Nacional de Política de Energia – CNPE

(PDJRVWRGHR&13(IRLFULDGRSDUDDVVHVVRUDUR3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDQRGHVHQYROYLPHQWRGD
SROtWLFD QDFLRQDO GH HQHUJLD SDUD RWLPL]DU R XVR GRV UHFXUVRV GH HQHUJLD GR %UDVLO H SDUD JDUDQWLU R
IRUQHFLPHQWRGHHQHUJLDQR3DtV2&13(pSUHVLGLGRSHOR0LQLVWpULRGH0LQDVH(QHUJLDHDPDLRULDGH
VHXVPHPEURVpIRUPDGDSRUPLQLVWURVGRJRYHUQR

(iv) Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS

&ULDGRHPR216pXPDHQWLGDGHGHGLUHLWRSULYDGRVHPILQVOXFUDWLYRVFRQVWLWXtGDSRUJHUDGRUHV
WUDQVPLVVRUHVGLVWULEXLGRUHVFRQVXPLGRUHVOLYUHVLPSRUWDGRUHVHH[SRUWDGRUHVGHHQHUJLDHOpWULFDFXMR
SDSHO EiVLFR p FRRUGHQDU H FRQWURODU DV RSHUDo}HV GH JHUDomR H WUDQVPLVVmR GR 6LVWHPD (OpWULFR
,QWHUOLJDGR1DFLRQDOVXMHLWRjUHJXODPHQWDomRHVXSHUYLVmRGD$QHHO$/HLGR1RYR0RGHORGR6HWRU
(OpWULFRFRQFHGHXDRJRYHUQRSRGHUSDUDLQGLFDUWUrVGLUHWRUHVSDUDD'LUHWRULD([HFXWLYDGR216

2VREMHWLYRVHDVSULQFLSDLVUHVSRQVDELOLGDGHVGR216LQFOXHP

 SODQHMDPHQWRRSHUDFLRQDOSDUDRVHWRUGHJHUDomRHWUDQVPLVVmR
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RUJDQL]DomRGRXVRGR6LVWHPD(OpWULFR,QWHUOLJDGR1DFLRQDOHLQWHUOLJDo}HVLQWHUQDFLRQDLV
JDUDQWLUDRVDJHQWHVGRVHWRUDFHVVRjUHGHGHWUDQVPLVVmRGHPDQHLUDQmRGLVFULPLQDWyULD
DVVLVWrQFLDQDH[SDQVmRGRVLVWHPDHQHUJpWLFR
SURSRUDR00(RVSODQRVHGLUHWUL]HVSDUDH[WHQV}HVGD5HGH%iVLFDH
DSUHVHQWDomRGHUHJUDVSDUDRSHUDomRGRVLVWHPDGHWUDQVPLVVmRSDUDDSURYDomRGD$QHHO

(v) Empresa de Pesquisa Energética – EPE

&ULDGD HP DJRVWR GH  D (PSUHVD GH 3HVTXLVD (QHUJpWLFD  (3( p UHVSRQViYHO SRU FRQGX]LU
SHVTXLVDV HVWUDWpJLFDV QR 6HWRU GH (QHUJLD (OpWULFD LQFOXVLYH FRP UHODomR j HQHUJLD HOpWULFD SHWUyOHR
JiV FDUYmR H IRQWHV HQHUJpWLFDV UHQRYiYHLV $V SHVTXLVDV UHDOL]DGDV SHOD (3( VmR XWLOL]DGDV SDUD
VXEVLGLDUR00(HPVHXSDSHOGHHODERUDGRUGHSURJUDPDVSDUDRVHWRUHQHUJpWLFRQDFLRQDO

(vi) Comitê de Monitoramento do Setor de Energia – CMSE

$ /HL GR 1RYR 0RGHOR GR 6HWRU (OpWULFR DXWRUL]RX D FULDomR GR &RPLWr GH 0RQLWRUDPHQWR GR 6HWRU
(OpWULFR  &06( TXH DWXD VRE D GLUHomR GR 00( 2 &06( p UHVSRQViYHO SHOR PRQLWRUDPHQWR GDV
FRQGLo}HVGHIRUQHFLPHQWRGRVLVWHPDHSHODLQGLFDomRGDVSURYLGrQFLDVQHFHVViULDVSDUDDFRUUHomRGH
SUREOHPDVLGHQWLILFDGRV

(vii) Outras instituições: ANA, Ibama, Órgãos Estaduais e Municipais

$$JrQFLD1DFLRQDOGHÈJXDV$1$pUHVSRQViYHOSHODUHJXODomRGRXVRGDiJXDHPODJRVHULRVVRER
GRPtQLRIHGHUDO6HXVREMHWLYRVLQFOXHPDJDUDQWLDGDTXDOLGDGHHTXDQWLGDGHGDiJXDSDUDDWHQGHUVHXV
XVRV P~OWLSORV $GLFLRQDOPHQWH D $1$ GHYH LPSOHPHQWDU R 3ODQR 1DFLRQDO GH 0RQLWRUDPHQWR GH
5HFXUVRV+tGULFRVXPDVpULHGHPHFDQLVPRVTXHEXVFDPRXVRUDFLRQDOGRVUHFXUVRVKtGULFRVGRSDtV

1R TXH WDQJH RV ULRV H ODJRV VRE GRPtQLR HVWDGXDO FRPSHWH DRV yUJmRV HVWDGXDLV D LPSODQWDomR GRV
UHVSHFWLYRV 3ODQRV (VWDGXDLV GH 5HFXUVRV +tGULFRVDVVLP FRPR D DQiOLVH H FRQFHVVmR GDV RXWRUJDV GH
XVRGHUHFXUVRVKtGULFRV

2 ,QVWLWXWR %UDVLOHLUR GR 0HLR $PELHQWH H GRV 5HFXUVRV 1DWXUDLV 5HQRYiYHLV  ,EDPD p D DJrQFLD
DPELHQWDO OLJDGD DR 0LQLVWpULR GR 0HLR $PELHQWH ± 00$ H UHVSRQViYHO SHOR PRQLWRUDPHQWR H
ILVFDOL]DomR DPELHQWDO HP kPELWR IHGHUDO 2 ,EDPD p UHVSRQViYHO SHOR OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO GDV
DWLYLGDGHVHHPSUHHQGLPHQWRVTXHSURGX]DPLPSDFWRDPELHQWDOHPkPELWRUHJLRQDORXQDFLRQDO

3RUILPRVyUJmRVHDJrQFLDVDPELHQWDLVPXQLFLSDLVVmRUHVSRQViYHLVSHOROLFHQFLDPHQWRGDVDWLYLGDGHV
TXHLPSOLTXHPLPSDFWRDPELHQWDOORFDOHQRVGHPDLVFDVRVWHPVHTXHRVyUJmRVHDJrQFLDVDPELHQWDLV
HVWDGXDLVGHWrPDFRPSHWrQFLDSDUDUHDOL]DUROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDO


$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVH[HUFHPVXDVDWLYLGDGHVGHJHUDomRHWUDQVPLVVmRGHHQHUJLDHOpWULFDQRV
WHUPRV GH FRQWUDWRV GH FRQFHVVmR RXWRUJDGRV SHOR 3RGHU &RQFHGHQWH TXH WrP SUD]R GH  DQRV SDUD
HPSUHHQGLPHQWRVGHJHUDomRHGHDQRVSDUDWUDQVPLVVmRDSDUWLUGDGDWDGHDVVLQDWXUDGRV&RQWUDWRVGH
&RQFHVVmRFHOHEUDGRVSHOD&RPSDQKLD

$&RPSDQKLDFRQFHVVLRQiULDGHVHUYLoRS~EOLFRGHHQHUJLDHOpWULFDDXWRUL]DGDDIXQFLRQDUFRPRHPSUHVD
GHHQHUJLDHOpWULFDSHOR'HFUHWR/HLQHDPERVGHGHRXWXEURGHWHYHWRGRVRVVHXV
DWLYRVGHJHUDomRGHHQHUJLDHOpWULFDRULXQGRVGDVUHVSHFWLYDVFRQFHVV}HVRXWRUJDGDVSRU/HLLQFOXtGRVQR
&RQWUDWR GH &RQFHVVmR GH Q $1((/ H VHXV DWLYRV GH WUDQVPLVVmR LQFOXtGRV QR &RQWUDWR GH
&RQFHVVmRGHQ$1((/

$0HGLGD3URYLVyULD±03QFRQYHUWLGDQD/HLQDOWHURXGLVSRVLWLYRVGDOHJLVODomR
YLJHQWH FRP R REMHWLYR GH YLDELOL]DU D UHGXomR GR FXVWR GD HQHUJLD HOpWULFD SDUD R FRQVXPLGRU EXVFDQGR
DVVLPSURPRYHUDPRGLFLGDGHWDULIiULDHDJDUDQWLDGHVXSULPHQWRGHHQHUJLDHOpWULFDFRPRWDPEpPWRUQDUR
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VHWRUSURGXWLYRPDLVFRPSHWLWLYRFRQWULEXLQGRSDUDRDXPHQWRGRQtYHOGHHPSUHJRHUHQGDQR%UDVLO(VVD
OHJLVODomRGLVS}HVREUHRVFRQWUDWRVGHFRQFHVV}HVGHJHUDomRWUDQVPLVVmRHGLVWULEXLomRGHHQHUJLDHOpWULFD
RXWRUJDGDVDQWHULRUPHQWHj/HLQHHVWDEHOHFHRUHJLPHGHFRPHUFLDOL]DomRGDHQHUJLDJHUDGD
SRU XVLQDV KLGUHOpWULFDV HP FRPSOHPHQWR DR 1RYR 0RGHOR GR 6HWRU (OpWULFR LQVWLWXtGR SHOD /HL Q
 $V PXGDQoDV LQWURGX]LGDV QD OHJLVODomR YLVDP j FDSWXUD GD DPRUWL]DomR H GHSUHFLDomR GRV
LQYHVWLPHQWRVUHDOL]DGRVQRVHPSUHHQGLPHQWRVGHJHUDomRHQDVLQVWDODo}HVGHWUDQVPLVVmRHGHGLVWULEXLomR
GHHQHUJLDHOpWULFD

2 'HFUHWR/HL Q  TXH FULRX D &KHVI HP  DXWRUL]RX R DSURYHLWDPHQWR SURJUHVVLYR GR SRWHQFLDO
HQHUJpWLFRGRULR6mR)UDQFLVFRGXUDQWHDQRVQRWUHFKRVLWXDGRHQWUH-XD]HLUR %$ H3LUDQKDV $/ TXH
DEUDQJHDVXVLQDV;LQJy&RPSOH[RGH3DXOR$IRQVR$SRO{QLR6DOHV 0R[RWy H/XL]*RQ]DJD ,WDSDULFD 
$ FRQFHVVmR GR WUHFKR GR ULR SDUD D FRQVWUXomR GD XVLQD 6REUDGLQKR IRL RXWRUJDGD SRVWHULRUPHQWH HP
 SHOR 'HFUHWR Q  $OpP GHVVDV XVLQDV RXWUDV KLGUHOpWULFDV HP GLIHUHQWHV ULRV IRUDP
LQFRUSRUDGDVj&KHVI%RD(VSHUDQoD)XQLO3HGUD$UDUDVH&XUHPDV(PIRLSURUURJDGRRSUD]RGH
FRQFHVVmRGDVXVLQDVGD&KHVISRUPDLVDQRVDSyVRTXDOXPDQRYDFRQFHVVmRWHULDGHVHUOLFLWDGD(P
GHFRUUrQFLD HQWUH MXOKR H RXWXEUR GH  YHQFHULDP DV FRQFHVV}HV GDV XVLQDV GD &KHVI FRP H[FHomR GH
6REUDGLQKR H &XUHPDV FRP YHQFLPHQWR HP  GH IHYHUHLUR GH  H  GH QRYHPEUR GH 
UHVSHFWLYDPHQWH$FRQFHVVmRGHGRVDWLYRVGHWUDQVPLVVmRGD&KHVIWDPEpPVHHQFHUUDULDHP
&RP D DGHVmR j PHQFLRQDGD 0HGLGD 3URYLVyULD D &KHVI WHYH D FRQFHVVmR GH VHXV DWLYRV TXH HVWDULD
YHQFHQGR HP  SURUURJDGD SRU PDLV  DQRV XPD ~QLFD YH] D SDUWLU GH  QD FRQGLomR GH WHU
UHPXQHUDomRSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHRSHUDomRHPDQXWHQomR 2 0 DVXEPLVVmRDQRYRVSDGU}HVGH
TXDOLGDGH IL[DGRV SHOD $QHHO H D GLVSRQLELOL]DomR GD HQHUJLD JHUDGD HP UHJLPH GH FRWDV SDUD DV
GLVWULEXLGRUDV7DPEpPIRUDPFRQWHPSODGDVPXGDQoDVQRPDUFRUHJXODWyULRFRPDUHGXomRRXHOLPLQDomR
GHHQFDUJRVUHYHUVmRGRVEHQVHLQGHQL]DomRGHSDUWHGRVDWLYRVQmRGHSUHFLDGRV
(PUD]mRGDVDOWHUDo}HVLQWURGX]LGDVSHOD0HGLGD3URYLVyULDQFRQYHUWLGDQD/HLQ
DV FRQFHVV}HV GH JHUDomR GH HQHUJLD HOpWULFD UHJXODGDV SRU HVWH FRQWUDWR WrP VHX WHUPR ILQDO FRQIRUPH
HVWDEHOHFLGRQRVUHVSHFWLYRVDWRVGHSURUURJDomRDVHJXLUWUDQVFULWRV
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$SURYHLWDPHQWRV
+LGUHOpWULFRVH8VLQDV
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&DVWHOR%UDQFR 

7HUPR
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GH
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'HFUHWRQGH

3RUWDULD00(Q
GH
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GH
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3DXOR$IRQVR%$
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GH
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GH



8+(3DXOR$IRQVR,,,

3DXOR$IRQVR%$
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3DXOR$IRQVR%$

'HFUHWRQGH

3RUWDULD00(Q
GH



8+(6REUDGLQKR

6REUDGLQKR%$

'HFUHWRQGH

7HUPR$GWLYRDR

&RQWUDWRGH&RQFHVVmR

8+(;LQJy

&DQLQGpGR6mR
)UDQFLVFR6(

'HFUHWRQGH

3RUWDULD00(Q
GH



8+()XQLO

8EDLWDED%$

'HFUHWRQGH

3RUWDULD00(Q
GH



8+(3HGUD

-HTXLp%$

'HFUHWRQGH

3RUWDULD00(Q
GH



9DUMRWD&(

'HFUHWRQGH

3RUWDULD00(Q
GH



&RUHPDV3%

'HFUHWRQGH

3RUWDULD00(Q
GH



3DXOR$IRQVR%$

'HFUHWRQGH
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GH



&DPDoDUL%$

3RUWDULDQGH

3RUWDULD00(Q
GH



3&+$UDUDV



3&+&XUHPDV
3&+3LORWR
87(&DPDoDUL



$WRV




&RQFHVV}HVHQFHUUDGDVDJXDUGDQGRIRUPDOL]DomRGD$QHHO
(PSURFHVVRGHHQFHUUDPHQWRGHFRQFHVVmR4XDWURXQLGDGHVVHPFRQGLo}HVRSHUDFLRQDLV


E SROtWLFD DPELHQWDO GD &RPSDQKLD H FXVWRV LQFRUULGRV SDUD R FXPSULPHQWR GD UHJXODomR
DPELHQWDOHVHIRURFDVRGHRXWUDVSUiWLFDVDPELHQWDLVLQFOXVLYHDDGHVmRDSDGU}HVLQWHUQDFLRQDLVGH
SURWHomRDPELHQWDO

$ &KHVI WHP DSRLDGR VXDV Do}HV FRP SUiWLFDV VRFLRDPELHQWDLV HP REVHUYkQFLD DR 8VR 6XVWHQWiYHO GH
5HFXUVRV(QHUJpWLFRVTXHWHPFRPRSUHPLVVDH[SORUDUDVSRWHQFLDOLGDGHVGHUHFXUVRVHQHUJpWLFRVORFDLVH
UHJLRQDLVDWHQGHQGRDRVSULQFtSLRVGRGHVHQYROYLPHQWRVXVWHQWiYHOHDRGD*HVWmR$PELHQWDO(PD
&KHVI GHVWLQRX UHFXUVRV ILQDQFHLURV QD RUGHP GH 5  PLOK}HV D SURJUDPDV TXH YLVDP D
HFRVVXVWHQWDELOLGDGH 1RV H[HUFtFLRV GH  H  RV UHFXUVRV IRUDP GD RUGHP GH 5  PLOK}HV H
5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWH


7RGRVRVHPSUHHQGLPHQWRVGD&KHVIHVWmROLFHQFLDGRVRXHPSURFHVVRGHUHQRYDomRRXUHJXODUL]DomR(P
IRUDPREWLGDVGLYHUVDV/LFHQoDVHUHQRYDo}HVGH/LFHQoDVGHLQVWDODomRGHRSHUDomRHSUpYLDGHQWUH
DVTXDLVpSRVVtYHOGHVWDFDUDUHQRYDomRGD/LFHQoD3UpYLDGD)RWRYROWDLFDGH%RP1RPH3(D/LFHQoDGH
,QVWDODomRH/LFHQoDÒQLFDGD)RWRYROWDLFDGH3HWUROLQD3(D$XWRUL]DomR(VSHFLDOSDUD7HVWHVGH9D]mRGH
PñVQRULR6mR)UDQFLVFR(PUHODomRDRVHPSUHHQGLPHQWRVGDiUHDGHWUDQVPLVVmRD&KHVIREWHYHGXDV
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/LFHQoDV3UpYLDVQRYH/LFHQoDVGH,QVWDODomRGH]$XWRUL]Do}HVGH6XSUHVVmRGH9HJHWDomRGXDV/LFHQoDV
GH2SHUDomRGXDV5HQRYDo}HVGH/LFHQoDGH,QVWDODomRWUrV/LFHQoDVGH$OWHUDomRHRLWHQWDDXWRUL]Do}HV
SDUD$PSOLDomRGR6LVWHPD&KHVI

1R TXH FRQFHUQH DR SURFHVVR GH (GXFDomR H &RPXQLFDomR $PELHQWDO HP VHXV HPSUHHQGLPHQWRV GH
WUDQVPLVVmRHJHUDomRGHHQHUJLDD&KHVIHIHWXRXYiULDVDo}HVWDLVFRPR&DPSDQKDV(GXFDWLYDVMXQWRjV
FRPXQLGDGHVDo}HVGHIRUWDOHFLPHQWRLQVWLWXFLRQDOHPRELOL]Do}HVFRPXQLWiULDVFRQWHPSODGDVQR3ODQRGH
$omR 6RFLRDPELHQWDO 3$6  GR &RPSOH[R 3DXOR $IRQVR%$ H QDV /LQKDV GH 7UDQVPLVVmR
%DQDEXL~0RVVRUy -DUGLP&DPDoDUL 3LFRV7DXi 0HVVLDV5HFLIH ,, H 0LODJUHV&RUHPDV &DPSDQKDV GH
&RQWUROH GH 4XHLPD GH &DQD GH $o~FDU FRP GLYHUVDV DWLYLGDGHV FRPR YLVLWDV SDOHVWUDV H RILFLQDV 1R
kPELWRLQWHUQRD&KHVIGHXFRQWLQXLGDGHDR3URJUDPD0HLR$PELHQWHQD(PSUHVD 0$( FRPDUHDOL]DomR
GH GLYHUVRV WUHLQDPHQWRV H HQFRQWURV LQWHUQRV FRP WHPiWLFDV VRFLRDPELHQWDLV WDLV FRPR HQHUJLDV
DOWHUQDWLYDV FLGDGDQLD H PHLR DPELHQWH UHVtGXRV VyOLGRV TXHLPDGDV GHVHQYROYLPHQWR VXVWHQWiYHO
UHFLFODJHPHFROHWDVHOHWLYDGHUHVtGXRVHQWUHRXWURVSDUDRVHPSUHJDGRV&KHVIHIXQFLRQiULRVGHHPSUHVDV
FRQWUDWDGDVHQYROYHQGRSDUFHLURVFRPRR,%$0$yUJmRVDPELHQWDLVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLVGHQWUHRXWUDV
LQVWLWXLo}HV 2 WRWDO GH SHVVRDV DWHQGLGDV SHORV SURJUDPDV QDV /LQKDV GH 7UDQVPLVVmR &RQWUROH GH
4XHLPDGDVH0$(IRLGHDOXQRVSURIHVVRUHVIXQFLRQiULRVHSHVVRDVGHFRPXQLGDGHV

(P UHODomR j *HVWmR GD %LRGLYHUVLGDGH D &KHVI HP  UHDOL]RX R SODQWLR GH  PXGDV GH HVSpFLHV
QDWLYDVGHQWURGDVDo}HVGR3URMHWRGH5HYLWDOL]DomRGR5LR6mR)UDQFLVFR$OpPGLVVRD&KHVIPDQWpPH
RSHUD XPD VHPHQWHLUD HP ;LQJy TXH SURGX]LXYROXQWDULDPHQWH QR DQRGH   PXGDV QDWLYDV H
 VHPHQWHV GH HVSpFLHV QDWLYDV TXH IRUDP SODQWDGDV 1R 3URJUDPD GH )RPHQWR DR 5HIORUHVWDPHQWR
GDV ÈUHDV GH 3UHVHUYDomR 3HUPDQHQWH QR (QWRUQR GRV 5HVHUYDWyULRV GDV 8VLQDV GH 3HGUD%$ H )XQLO%$
IRUDP SODQWDGDV FHUFD GH  PXGDV GH HVSpFLHV QDWLYDV 2 REMHWLYR ILQDO GR 3URJUDPD p DWLQJLU 
KHFWDUHVFRPPLOPXGDVSODQWDGDV

(PIRUDPH[HFXWDGRVRXWURVSURJUDPDVYROWDGRVSDUDD%LRGLYHUVLGDGHH4XDOLGDGHGHÈJXDFRPRR
GH0RQLWRUDPHQWRGRV(FRVVLVWHPDV$TXiWLFRVUHDOL]DGRVHP6REUDGLQKR%$,WDSDULFD3(%$&RPSOH[R
3DXOR $IRQVR%$ H ;LQJy$/6( $GLFLRQDOPHQWH HP ;LQJy KRXYH R 0RQLWRUDPHQWR GRV *DVHV
'LVVROYLGRV H QR %DL[R 6mR )UDQFLVFR R 0RQLWRUDPHQWR GD &XQKD 6DOLQD 2 0RQLWRUDPHQWR GR 5LR 6mR
)UDQFLVFR GXUDQWH D EDL[D YD]mR 4XDOLGDGH GH ÈJXD 0DFUyILWDV &XQKD 6DOLQD H 3URFHVVRV (URVLYRV  IRL
UHDOL]DGRPHQVDOPHQWHDRORQJRGRDQR(P%RD(VSHUDQoD3,IRLH[HFXWDGRR3URJUDPDGH0RQLWRUDPHQWR
GH)DXQDH)ORUDTXHYLVDJHUDUGDGRVSDUDIXWXUDLPSODQWDomRGHXPSURJUDPDGHFRQVHUYDomRGDIDXQDH
IORUDORFDLV(PUHODomRjSLVFLFXOWXUDIRUDPUHDOL]DGRVSHL[DPHQWRVFRPHVSpFLHVQDWLYDVQRVUHVHUYDWyULRV
GR6mR)UDQFLVFRHQR%DL[R5LR6mR)UDQFLVFRDWUDYpVGD3LVFLFXOWXUDGH3DXOR$IRQVRHQR5HVHUYDWyULR
GH%RD(VSHUDQoD3,SRUPHLRGD(VWDomRGH3LVFLFXOWXUD'RXULYDO*XLPDUmHV

1D*HVWmR$PELHQWDOGHHPSUHHQGLPHQWRVGHWUDQVPLVVmRIRUDPH[HFXWDGRVGLYHUVRV3URJUDPDVWDLVFRPR
0RQLWRUDPHQWR H 0DQXWHQomR GD )DL[D GH 6HUYLGmR 3URJUDPD GH &RQWUROH GRV 3URFHVVRV (URVLYRV H
5HFXSHUDomRGHÈUHDV'HJUDGDGDV 35$' HYLGHQFLDQGRD/7N9-DUGLP&DPDoDUL,,0RQLWRUDPHQWR
H5HVJDWH$UTXHROyJLFRVHQGRUHVJDWDGRVVHWHVtWLRVVRED/7N96HFFLRQDPHQWR/7N95HFLIH,,
3LUDSDPD,,6(-DERDWmR,,VtWLRVQD/7N96REUDO,,,$FDUD~,,HGHVtWLRVQD/7N9,JDSRUm
,,,3LQGDt ,, 3URJUDPD GH 0RQLWRUDPHQWR GD )ORUD QD /7 N9 3LFRV7DXi H FRQWLQXLGDGH GR
0RQLWRUDPHQWR GD DYH ³3HQHORSH MDFXFDFD´ QD /7 0LODJUHV&RUHPDV & 3URJUDPD GH 6DOYDPHQWR GH
*HUPRSODVPD QD /7 N9 %DQDEXL~0RVVRUy & 3URJUDPDV GH 5HSRVLomR )ORUHVWDO UHDOL]DGDV JHVW}HV
MXQWR D 6HFUHWDULD GH 0HLR $PELHQWH GR HVWDGR GH 6HUJLSH IRUPDWDQGR SDUFHULD H UHDOL]DQGR FRQWUDWDomR
SDUDLPSODQWDomRGR3URJUDPDQD8QLGDGHGH&RQVHUYDomR0DWDGR-XQFR6(HPFRPSHQVDomRGDVXSUHVVmR
YHJHWDOSDUDLPSODQWDomRGD/7N9-DUGLP3HQHGR&RQFOXtGDDLQGDDIRUPDWDomRGR&RQYrQLRFRPR
,&0%LRSDUDUHSRVLomRQD8QLGDGHGH&RQVHUYDomR)XUQD)HLD51HPFRPSHQVDomRGDVXSUHVVmRYHJHWDO
SDUDLPSODQWDomRGD/7N9%DQDEXL~0RVVRUy,,

&RP YLVWDV j PHOKRULD GRV SURFHVVRV DPELHQWDLV QR kPELWR GR SURMHWR GH 3 ', 6XSRUWH D 'DGRV
*HRHVSDFLDLV0XOWLPtGLDH'LVSRVLWLYRV0yYHLVIRUDPLQFRUSRUDGRVQDUHGHFRUSRUDWLYDGD&KHVIR6LVWHPD
GH %RUGDV GH 5HVHUYDWyULRV 6,6%25'$6  R 6LVWHPD GH 'RFXPHQWDomR 6,6'2&  H R 6LVWHPD GH
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0RQLWRUDPHQWRGD)DL[DGH6HUYLGmRGH/LQKDVGH7UDQVPLVVmR 6,6)$,;$ WRGRVHPIDVHGHWHVWHVDOpP
GHPHOKRULDVGR6LVWHPDGH/LFHQFLDPHQWR$PELHQWDO 6,6/,& 

F
GHSHQGrQFLD GH SDWHQWHV PDUFDV OLFHQoDV FRQFHVV}HV IUDQTXLDV FRQWUDWRV GH royalties
UHOHYDQWHVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDVDWLYLGDGHV

$ &RPSDQKLD GHVHQYROYH VXDV DWLYLGDGHV GH JHUDomR H WUDQVPLVVmR GH HQHUJLD HOpWULFD GH DFRUGR FRP RV
FRQWUDWRV GH FRQFHVVmR ILUPDGRV FRP R *RYHUQR )HGHUDO SRU PHLR GD $QHHO H SRUWDQWR D FRQGLomR
ILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDHRVHXUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOGHSHQGHPGDPDQXWHQomRGHWDLVFRQFHVV}HV

3DUDPDLVLQIRUPDo}HVDFHUFDGDVFRQFHVV}HVGD&RPSDQKLDYLGHVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior
$&RPSDQKLDQmRSRVVXLUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGHRXWURVSDtVHV
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades
$&RPSDQKLDQmRSRVVXLHIHLWRVGHUHJXODomRHVWUDQJHLUDQDVVXDVDWLYLGDGHV
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7.8 - Políticas socioambientais
D VHRHPLVVRUGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLDLVHDPELHQWDLV

$VLQIRUPDo}HVVmRGLYXOJDGDVDQXDOPHQWHQR5HODWyULR$QXDOHGH6XVWHQWDELOLGDGHGD&KHVI

E DPHWRGRORJLDVHJXLGDQDHODERUDomRGHVVDVLQIRUPDo}HV

25HODWyULR$QXDOHGH6XVWHQWDELOLGDGHVHJXHDVGLUHWUL]HV*GDGlobal Reporting Initiative *5, ±QtYHO
(VVHQFLDO ± H R 0DQXDO GH (ODERUDomR GR 5HODWyULR $QXDO GH 5HVSRQVDELOLGDGH 6RFLRDPELHQWDO GDV
(PSUHVDVGH(QHUJLD(OpWULFDGD$QHHO

F VHHVVDVLQIRUPDo}HVVmRDXGLWDGDVRXUHYLVDGDVSRUHQWLGDGHLQGHSHQGHQWH

$VLQIRUPDo}HVDSUHVHQWDGDVQR5HODWyULR$QXDOHGH6XVWHQWDELOLGDGHQmRVmRDXGLWDGDVQHPUHYLVDGDVSRU
XPDHPSUHVDLQGHSHQGHQWH

G DSiJLQDQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHSRGHPVHUHQFRQWUDGDVHVVDVLQIRUPDo}HV

(VVDVLQIRUPDo}HVHVWmRGLVSRQtYHLVQRVVHJXLQWHVHQGHUHoRV

KWWSZZZFKHVIJRYEUVXVWHQWDELOLGDGH3DJHV9LVDR*HUDO5HODWRULR6XVWHQWDELOLGDGHDVS[
H
KWWSVVXVWHQWDELOLGDGHFKHVIJRYEU
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7.9 - Outras informações relevantes
7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVHSHUWLQHQWHVDHVWHWySLFRHVWmRGLYXOJDGDVHPLWHQVDQWHULRUHV
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8.1 - Negócios extraordinários
1mRKRXYHQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVRSHUDo}HVGHDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHTXDOTXHUDWLYRUHOHYDQWHTXH
QmRVHHQTXDGUHFRPRRSHUDomRQRUPDOQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor

1mR KRXYH QRV WUrV ~OWLPRV H[HUFtFLRV DOWHUDo}HV VLJQLILFDWLYDV QD IRUPD GH FRQGXomR GRV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLD
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais


1mR KRXYH QRV WUrV ~OWLPRV H[HUFtFLRV FRQWUDWRV UHOHYDQWHV FHOHEUDGRV SHOD &RPSDQKLD H VXDV SDUWHV
UHODFLRQDGDVQmRGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRPVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
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8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.
7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVHSHUWLQHQWHVDHVWHWySLFRHVWmRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQV
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

2V SULQFLSDLV DWLYRV QmRFLUFXODQWHV GD &RPSDQKLD FRQVLVWHP HP XVLQDV KLGUHOpWULFDV H WHUPHOpWULFD DOpP GH
VXDVUHGHVGHWUDQVPLVVmRHSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV

$&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSRU0:GDFDSDFLGDGHLQVWDODGDGHJHUDomRGHHQHUJLDHOpWULFDQRSDtVR
TXH UHSUHVHQWD DSUR[LPDGDPHQWH  GR WRWDO GD FDSDFLGDGH QDFLRQDO 2 SDUTXH GH JHUDomR DWXDOPHQWH p
FRPSRVWRSRUXVLQDVKLGUHOpWULFDV SUySULDVHVREUHJLPHGH2 0 VXSULGDVDWUDYpVGHUHVHUYDWyULRV
FRP FDSDFLGDGH GH DUPD]HQDPHQWR Pi[LPR GH  ELOK}HV GH PHWURV F~ELFRV GH iJXD H XPD XVLQD WpUPLFD
ELFRPEXVWtYHOFRP0:GHSRWrQFLDLQVWDODGD

26LVWHPDGH7UDQVPLVVmRGD&RPSDQKLDTXHFRQVLVWHHPXPFRQMXQWRGHOLQKDVGHWUDQVPLVVmRLQWHUOLJDGDVD
VXEHVWDo}HV p UHVSRQViYHO SRU  NP GH OLQKDV GH WUDQVPLVVmR FRUUHVSRQGHQWHV D FHUFD GH  GR
WRWDO GDV OLQKDV GR %UDVLO 2V HPSUHHQGLPHQWRV UHDOL]DGRV SRU PHLR GH 6RFLHGDGHV GH 3URSyVLWR (VSHFtILFR
63(V SHUID]HPNPHTXLYDOHQWHDGRWRWDOGHOLQKDVGHWUDQVPLVVmRGR%UDVLO

(P  D &RPSDQKLD GHWLQKD LQYHVWLPHQWRV HP SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV QDV HPSUHVDV UHODFLRQDGDV D
VHJXLU

&RQWURODGDVH&ROLJDGDV

3DUWLFLSDomR

671±6LVWHPDGH7UDQVPLVVmR1RUGHVWH6$



(QHUJpWLFDÈJXDVGD3HGUD6$



,QWHJUDomR7UDQVPLVVRUDGH(QHUJLD6$



0DQDXV7UDQVPLVVRUDGH(QHUJLD6$



,QWHUOLJDomR(OpWULFDGR0DGHLUD6$



(6%53DUWLFLSDo}HV6$



0DQDXV&RQVWUXWRUD/WGD



7'*7UDQVPLVVRUD'HOPLUR*RXYHLD6$



1RUWH(QHUJLD6$



6HWH*DPHOHLUDV6$



6mR3HGURGR/DJR6$



3HGUD%UDQFD6$
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Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Usina Eólica - Teiú (SPE)

Brasil

BA

Pindaí

Própria

Usina Eólica - Coqueirinho 2 (SPE)

Brasil

BA

Pindái

Própria

Usina Eólica - Papagaio (SPE)

Brasil

BA

Pindaí

Própria

Usina Hidro Elétrica - Sobradinho

Brasil

BA

Sobradinho

Própria

Usina Hidro Elétrica - Curemas

Brasil

PB

Curemas

Própria

Usina Hidro Elétrica - Camaçari

Brasil

BA

Dias D'Ávila

Própria

Usina Eólica - Acauã (SPE)

Brasil

BA

Pindaí

Própria

Usina Eólica - Angical 2 (SPE)

Brasil

BA

Pindaí

Própria

Usina Eólica - Arapapá (SPE)

Brasil

BA

Pindaí

Própria

Usina Eólica - Caititu 2 (SPE)

Brasil

BA

Pindaí

Própria

Usina Eólica - Caititu 3 (SPE)

Brasil

BA

Pindaí

Própria

Usina Eólica - Carcará (SPE)

Brasil

BA

Pindaí

Própria

Usina Eólica - Corrupião 3 (SPE)

Brasil

BA

Pindaí

Própria

Usina Eólica - Tamanduá Mirim 2 (SPE)

Brasil

BA

Pindaí

Própria
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Concessões

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

2 (duas) Marcas Mistas 10 anos/renováveis
Nominativas
(Companhia Hidro
Elétrica do São
Francisco).

Pedidos de registro podem ser indeferidos pelo INPI. A perda
dos direitos pode decorrer da: (i) expiração do prazo de
vigência, sem o pagamento das taxas de renovação; (ii)
renúncia total ou parcial ao direito, em relação aos produtos ou
serviços assinalados pela marca; (iii) caducidade do registro,
devido à não utilização injustificada da marca; (iv) utilização da
marca com modificação que implique em alteração do caráter
distintivo original, conforme certificado de registro, por cinco ou
mais anos, contados da concessão do registro; ou (v)
declaração de nulidade do registro, obtida após êxito em
processo administrativo. No âmbito judicial, não se pode
assegurar que terceiros não aleguem violação de direito de
propriedade intelectual pela Companhia e eventualmente
obtenham alguma vitória. A manutenção dos registros é
realizada pelo pagamento de retribuições ao INPI,
imprescindível para evitar a extinção dos mesmos e a cessação
dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penas e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Concessões

Usina Eólica - Acauã
(SPE).

Abril/2049

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

SE Camaçari IV,
500/230 kV.

Julho/2040

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR007/2010.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Concessões

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

SE Arapiraca III, 230/69 Outubro/2040
kV.

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR013/2010.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

SE Pólo, 230/69 kV.

Outubro/2040

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR014/2010.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

LT Paraiso/Açu II, 230
kV, 123 Km.

Novembro/2040

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR019/2010.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.
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LT Bom Jesus da Lapa Novembro/2040
II/Igaporã II, 230 kV,
115 Km - SE Igaporã,
230 kV.

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR020/2010.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

LT Sobral III/ Acaraú II, Novembro/2040
230 kV, 91,3 Km - SE
Acaraú II, 230 kV.

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR021/2010.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

LT Açu/ Mossoró II, 230 Novembro/2040
kV, 69 Km.

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR019/2010.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.
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Usina Eólica - Angical 2 Abril/2049
(SPE).

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

LT C. Mirim II/J.
Novembro/2040
Câmara II, 230 kV, 31,4
Km - LT Extremoz II/C.
Mirim II, 230 kV, 74,5
Km.

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR019/2010.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

SE João Câmara, 230
kV - SE Extremoz II,
230 kV.

Novembro/2040

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR019/2010.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.
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LT Morro do Chapéu II/ Outubro/2041
Irecê, 230 kV, 65 Km SE Morro do Chapéu,
230/69 kV.

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR009/2011.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

LT Paraiso/Lagoa Nova Outubro/2041
II, 230 kV, 65 Km - SE
Lagoa Nova, 230/69 kV
- SE Ibiapina, 230/69
kV.

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR010/2011.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

LT Teresina II/ Teresina Dezembro/2041
III, 230 kV, 26 Km - SE
Teresina III, 230/69 kV.

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR017/2011.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.
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LT Recife II/ Suape II,
500 kV, 44 Km.

Dezembro/2041

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR018/2011.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

LT Camaçari
IV/Sapeaçu, 500 kV,
105 Km - LT
Sapeaçu/Sto. Antonio
de Jesus, 230 kV, 31
Km.

Dezembro/2041

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR019/2011.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

LT Jardim/ Nossa Sra
Socorro, 230 kV, 1,3
Km.

Maio/2042

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR005/2012.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.
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LT Messias/ Maceió II,
230 kV, 20 Km.

Maio/2042

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR005/2012.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

LT Eunápolis/Teixeira
de Freitas II 230 kV,
145 Km - SE Teixeira
de Freitas II 230/138
kV.

Outubro/2038

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR014/2008.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

SE SuapeII 500/230kV Janeiro/2039
e III 230/69kV-LT
PirapamaII/SuapeII,41,
8 Km e LT Suape III/II,
7,2 Km, 230kV.

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR006/2009.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.
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LT Eunápolis/Teixeira
de Freitas II, 230 kV,
152 Km.

Agosto/2039

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR018/2009

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

SE Nossa Sra Socorro, Maio/2042
230/69 kV.

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR005/2012.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

SE Maceió II, 230/69
kV.

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR005/2012.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Maio/2042
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Concessões

SE Poções II, 230/138
kV.

Maio/2042

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR005/2012.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

LT Camaçari IV/Pirajá,
230 kV, 45 Km.

Maio/2042

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR015/2012.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

LT Pituaçú/Pirajá, 230
kV, 5 Km.

Maio/2042

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR015/2012.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.
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SE Pirajá, 230/69 kV

Maio/2042

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR015/2012.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

Usina Eólica - Arapapá Abril/2049
(SPE).

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

SE Mirueira II, 230/69
kV.

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR015/2012.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Junho/2042
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SE Jaboatão II, 230/69 Junho/2042
kV.

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR017/2012.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

LT Russas/Banabuiú,
230 kV, 110 Km.

Junho/2042

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR018/2012.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

LT Touros/ Ceará Mirim Junho/2042
II, 230 kV, 56,2 Km SE Touros, 230 kV.

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR018/2012.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.
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LT Mossoró IV/Mossoró Junho/2042
II, 230 kV, 40 Km - SE
Mossoró IV, 230 kV.

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR018/2012.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

LT Igaporã III/ Pindaí II, Junho/2042
230 kV, 49,5 Km.

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR019/2012.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

LT Igaporã III/Igaporã
II, 230 kV, 10,8 Km.

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR019/2012.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Junho/2042

PÁGINA: 120 de 302

Formulário de Referência - 2016 - CIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO

Versão : 5

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Concessões

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

SE Igaporã III, 500/230 Junho/2042
kV.

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR019/2012.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

SE Pindaí II, 230 kV.

Junho/2042

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR019/2012.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

Usina Eólica - Casa
Nova I.

Janeiro/2046

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR007/2010.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.
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Concessões

Usina Hidro Elétrica –
Complexo Paulo
Afonso e Apolônio
Sales.

Dezembro/2042

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR006/2004.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

Usina Hidro Elétrica Luiz Gonzaga
(Itaparica).

Dezembro/2042

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR006/2004.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

Usina Eólica - Casa
Nova II.

Maio/2049

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR007/2010.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.
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Concessões

Usina Eólica - Casa
Nova III.

Maio/2049

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR007/2010.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

Usina Hidro Elétrica Xingó.

Dezembro/2042

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR006/2004.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

Usina Hidro Elétrica –
Piloto.

Julho/2015 (Falta
decisão MME)

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. Ainda
não houve deliberação do Ministério de Minas e Energia sobre a
devolução dos ativos (Usina Araras e Usina Piloto) à União.
CTR-006/2004.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.
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Concessões

Usina Hidro Elétrica –
Araras.

Julho/2015 (Falta
decisão MME)

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. Ainda
não houve deliberação do Ministério de Minas e Energia sobre a
devolução dos ativos (Usina Araras e Usina Piloto) à União.
CTR-006/2004.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

Usina Hidro Elétrica –
Funil.

Dezembro/2042

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR006/2004.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

LT Picos/Tauá, 230 kV, Junho/2037
183,2 Km.

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR012/2007.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.
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LT Paraiso/Açu, 230
kV, 132,8 Km.

Junho/2037

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR012/2007.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

Usina Hidro Elétrica –
Pedras.

Dezembro/2042

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR006/2004.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

Usina Eólica - Caititu 3 Abril/2049
(SPE).

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.
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Concessões

Usina Eólica - Carcará
(SPE).

Abril/2049

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

Usina Eólica Corrupião 3 (SPE).

Abril/2049

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

Usina Eólica - Teiú
(SPE).

Abril/2049

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.
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Concessões

Usina Eólica Coqueirinho 2 (SPE).

Junho/2049

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

Usina Eólica Papagaio (SPE).

Junho/2049

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

Usina Eólica Tamanduá Mirim 2
(SPE).

Junho/2049

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.
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Usina Eólica - Caititu 2 Abril/2049
(SPE).

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

LT Milagres/Coremas,
230 kV, 119,8 Km.

Março/2035

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR008/2015.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

LT Funil/Itapebi, 230
kV, 223 Km.

Abril/2037

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR005/2007.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.
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Dezembro/2042
Usina Hidro Elétrica Boa Esperança (Antiga
Castelo Branco).

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR006/2004.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

Usina Hidro Elétrica Sobradinho.

Fevereiro/2052

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR006/2004.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

Usina Hidro Elétrica Curemas.

Novembro/2024

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR006/2004.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.
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Concessões

Usina Térmelétrica Camaçari.

Agosto/2027

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. Ainda
não houve deliberação do Ministério de Minas e Energia sobre o
pedido de cancelamento da concessão. CTR-006/2004.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

Linhas de Transmissão Dezembro/2042
(69 a 500 KV) 18.603,6 km - 89
Subestações.

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão.
Concessão sob Regime Especial de Operação e Manutenção O&M - Lei nº 12.783/2013. CTR-061/2001.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

LT Ibicoara/Brumado,
230 kV, 94,5 Km - SE
Ibicoara, 500/230 Kv.

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR010/2007.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Junho/2037
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LT Jardim/Penedo, 230 Março/2038
kV, 110 Km.

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR005/2008.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

Extremoz Transmissora Outubro de 2041
do Nordeste - ETN S.A
(SPE).

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR008/2011.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

SE Brumado.

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR010/2007.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Junho de 2037
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SE Bom Jesus da Lapa Novembro de 2040
II.

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR020/2010.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

SE Elev. Usina de
Curemas.

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR006/2004.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

SE Elev. Usina Térmica Agosto de 2027
de Camaçari.

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR006/2004.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Novembro de 2024
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Concessões

SE Elev. Usina de
Sobradinho.

Fevereiro de 2022

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR006/2004.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

LT Paulo Afonso III/
Zebu II, 230 kV, 10,8
km.

Agosto/2039

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR017/2009.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

LT Milagres/Tauá, 230 Março/2035
kV, 208,1 Km - SE Tauá
II, 230 kV.

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR007/2005.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.
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Concessões

SE Santa Rita II,
230/69 kV.

Agosto/2039

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR017/2009.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

LT Pau Ferro/Santa
Rita II, 230 kV, 85 Km.

Agosto/2039

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR017/2009.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.

Concessões

SE Zebu II, 230/69 kV.

Agosto/2039

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR017/2009.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.
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Concessões

SE Natal III, 230/69 kV. Agosto/2039

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

A Companhia realiza suas atividades em conformidade com
contratos de concessão celebrados com o Governo Brasileiro
por meio da Aneel. A Aneel poderá impor penalidades à
Companhia, na hipótese em que esta deixe de cumprir com
qualquer obrigação prevista nos contratos de concessão.
Dependendo da gravidade do descumprimento, essas
penalidades poderão incluir advertências, multas substanciais,
restrições às operações da Companhia, intervenção ou término
da concessão. A Aneel poderá também cancelar as concessões
antes de seu vencimento na hipótese em que a concessionária
venha a ter sua falência decretada ou ser dissolvida, na
hipótese de a Aneel determinar que esse cancelamento atenda
ao interesse público, ou por caducidade da concessão. CTR017/2009.

Na hipótese de a ANEEL cancelar qualquer uma
das concessões da Companhia antes do
respectivo prazo de vencimento, a Companhia não
poderá mais operar aquela atividade e a
compensação a ser recebida pelo cancelamento
da concessão poderá não ser suficiente para
recuperar o valor integral do investimento
realizado pela Companhia e, desta forma, esta
poderá ter um efeito adverso sobre sua situação
financeira e resultado operacional.
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Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

ACAUÃ ENERGIA S.A. 19.517.173/0001-00

-

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)
Controlada

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

SP

São Paulo

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Geração Eólica de Energia Elétrica

99,930000

Geração Eólica de Energia Elétrica

99,960000

Geração Eólica de Energia Elétrica

99,900000

Geração Eólica de Energia Elétrica

49,000000

Valor mercado
31/12/2015

346,716515

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2013

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2015

34.280.491,58

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de energia elétrica ao Sistema Elétrico Nacional.
ANGICAL 2 ENERGIA
S.A.

19.526.394/0001-44

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

Valor mercado
31/12/2015

301,656349

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2013

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2015

51.101.841,64

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de energia elétrica ao Sistema Elétrico Nacional.
ARAPAPÁ ENERGIA
S.A.

19.526.384/0001-09

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

Valor mercado
31/12/2015

283,039460

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2013

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2015

19.621.722,39

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de energia elétrica ao Sistema Elétrico Nacional.
BANDA DE COURO
ENERGÉTICA S.A.

19.905.727/0001-46

-

Controlada

Brasil

PE

Recife

Valor mercado
31/12/2015

-3,498660

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2015

927.509,99
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CNPJ

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

31/12/2013

Código CVM

0,000000

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

0,000000

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

PE

Recife

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de energia elétrica ao Sistema Elétrico Nacional.
BARAÚNAS I
ENERGÉTICA S.A

19.354.626/0001-24

-

Controlada

Brasil

Geração Eólica de Energia Elétrica

49,000000

Geração Eólica de Energia Elétrica

49,000000

Geração Eólica de Energia Elétrica

99,960000

Geração Eólica de Energia Elétrica

99,960000

Valor mercado
31/12/2015

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2014

-5466,532653

0,000000

0,00

31/12/2013

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2015

17.355.430,64

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de energia elétrica ao Sistema Elétrico Nacional.
BARAÚNAS II
ENERGÉTICA S.A

19.905.679/0001-96

-

Controlada

Brasil

PE

Recife

Valor mercado
31/12/2015

-5,023078

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2013

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2015

584.547,54

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de energia elétrica ao Sistema Elétrico Nacional.
CAITITU 2 ENERGIA
S.A.

19.517.279/0001-03

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

Valor mercado
31/12/2015

273,598751

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2013

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2015

47.530.875,08

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de energia elétrica ao Sistema Elétrico Nacional.
CAITITU 3 ENERGIA
S.A.

19.526.401/0001-08

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo
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Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Valor mercado
31/12/2015

244,087482

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2013

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2015

43.776.202,28

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de energia elétrica ao Sistema Elétrico Nacional.
CARCARÁ ENERGIA
S.A.

19.517.245/0001-19

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

Geração Eólica de Energia Elétrica

99,960000

Holding que contempla 7 SPEs de
Geração Eólica de Energia Elétrica
(Ventos de Santa Joana IX, X, XI, XII, XIII,
XV e XVI)

49,000000

Holding que contempla 6 SPEs de
Geração Eólica de Energia Elétrica
(Ventos de Santa Joana I, III, IV, V, VII e
Santo Augusto IV)

49,000000

Valor mercado
31/12/2015

313,979606

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2013

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2015

49.659.409,49

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de energia elétrica ao Sistema Elétrico Nacional.
CHAPADA DO PIAUÍ I
HOLDING S.A

20.512.213/0001-00

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

Valor mercado
31/12/2015

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2013

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2015

109.497.456,58

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de energia elétrica ao Sistema Elétrico Nacional.
CHAPADA DO PIAUÍ II 20.512.161/0001-71
HOLDING S.A

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

Valor mercado
31/12/2015

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2015

142.186.781,90
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Denominação Social

CNPJ

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

31/12/2013

Código CVM

0,000000

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

0,000000

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

DF

Brasília

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de energia elétrica ao Sistema Elétrico Nacional.
COMPANHIA
ENERGÉTICA SINOP
S.A.

19.527.586/0001-75

-

Controlada

Brasil

Geração Hidráulica de Energia Elétrica

49,000000

Geração Eólica de Energia Elétrica

99,980000

Geração Eólica de Energia Elétrica

99,960000

Geração Hidráulica de Energia Elétrica

24,500000

Valor mercado
31/12/2015

2,847716

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2013

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2015

89.525.960,73

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de energia elétrica ao Sistema Elétrico Nacional.
COQUEIRINHO 2
ENERGIA S.A.

19.962.277/0001-23

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

Valor mercado
31/12/2015

324,343852

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2013

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2015

90.871.256,49

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de energia elétrica ao Sistema Elétrico Nacional.
CORRUPIÃO 3
ENERGIA S.A.

19.517.183/0001-45

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

Valor mercado
31/12/2015

311,082105

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2013

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2015

52.299.669,75

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de energia elétrica ao Sistema Elétrico Nacional.
ENERGÉTICA ÁGUAS 08.768.414/0001-77
DA PEDRA S.A.

-

Coligada

Brasil

MT

Cuiabá
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Valor mercado
31/12/2015

15,323057

0,000000

1.199.101,87

31/12/2014

-3,513009

0,000000

7.547.431,14

31/12/2013

7,075269

0,000000

7.096.285,25

Valor contábil 31/12/2015

103.306.721,78

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de energia elétrica ao Sistema Elétrico Nacional.
EOLICA SERRA DAS
23.441.056/0001-87
VACAS HOLDING S.A.

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

Holding que contempla 4 SPEs de
Geração Eólica de Energia Elétrica (Eólica
Serra das Vacas I, II, III e IV S.A).

49,000000

Geração Hidráulica de Energia Elétrica

20,000000

Valor mercado
31/12/2015

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2013

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2015

97.373.738,62

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de energia elétrica ao Sistema Elétrico Nacional.
ESBR
10.338.314/0001-52
PARTICIPAÇÕES S.A.

-

Controlada

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Valor mercado
31/12/2015

-3,963724

0,000000

0,00

31/12/2014

5,640110

0,000000

0,00

31/12/2013

46,417762

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2015

1.396.062.341,57

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de energia elétrica ao Sistema Elétrico Nacional.
14.029.911/0001-56
EXTREMOZ
TRANSMISSORA DO
NORDESTE - ETN S.A.

-

Controlada

Brasil

PE

Recife

Transmissão de Energia Elétrica

100,000000

Valor mercado
402,534230

0,000000

0,00

31/12/2014

377,127367

0,000000

0,00

31/12/2013

2739,483149

0,000000

0,00

31/12/2015

Valor contábil 31/12/2015

36.078.626,23
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

DF

Brasília

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de serviços de transmissão ao Sistema Interligado Nacional.
INTEGRAÇÃO
TRANSMISSORA DE
ENERGIA S.A.

07.799.081/0001-80

-

Controlada

Brasil

Transmissão de Energia Elétrica

12,000000

Transmissão de Energia Elétrica

24,500000

Transmissão de Energia Elétrica

49,000000

Valor mercado
31/12/2015

2,484623

0,000000

4.497.652,54

31/12/2014

7,632590

0,000000

4.462.584,65

31/12/2013

7,030599

0,000000

1.194.130,82

Valor contábil 31/12/2015

42.084.089,07

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de serviços de transmissão ao Sistema Interligado Nacional.
INTERLIGAÇÃO
ELÉTRICA DO
MADEIRA S.A.

10.562.611/0001-87

-

Controlada

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Valor mercado
31/12/2015

10,103521

0,000000

7.659.896,05

31/12/2014

19,704176

0,000000

0,00

31/12/2013

35,236760

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2015

489.030.841,25

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de serviços de transmissão ao Sistema Interligado Nacional.
INTERLIGAÇÃO
ELÉTRICA
GARANHUNS S.A.

14.432.763/0001-16

-

Controlada

Brasil

PE

Recife

Valor mercado
75,717716

0,000000

0,00

31/12/2014

83,995100

0,000000

0,00

31/12/2013

559,677465

0,000000

0,00

31/12/2015

Valor contábil 31/12/2015

318.972.424,70

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de serviços de transmissão ao Sistema Interligado Nacional.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

MANAUS
10.883.025/0001-34
CONSTRUTORA LTDA

-

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)
Controlada

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

RJ

Rio de Janeiro

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Construção e Montagem da Linha de
Transmissão de Energia Elétrica,
pertencente à Manaus Transmissora S.A.

19,500000

Transmissão de Energia Elétrica

19,500000

Geração Eólica de Energia Elétrica

49,000000

Geração Eólica de Energia Elétrica

49,000000

Valor mercado
31/12/2015

57,679772

0,000000

126.750,00

31/12/2014

33,702816

0,000000

0,00

31/12/2013

-77,076013

0,000000

5.948.509,71

Valor contábil 31/12/2015

7.447.391,08

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de serviços de transmissão ao Sistema Interligado Nacional.
MANAUS
TRANSMISSORA DE
ENERGIA S.A.

09.584.854/0001-37

-

Controlada

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Valor mercado
31/12/2015

13,511510

0,000000

0,00

31/12/2014

4,228551

0,000000

0,00

31/12/2013

10,268321

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2015

244.949.945,30

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de serviços de transmissão ao Sistema Interligado Nacional.
MORRO BRANCO I
ENERGÉTICA S.A

19.353.878/0001-39

-

Controlada

Brasil

PE

Recife

Valor mercado
31/12/2015

9,452415

0,000000

0,00

31/12/2014

3173283,257143

0,000000

0,00

31/12/2013

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2015

17.019.388,58

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de energia elétrica ao Sistema Elétrico Nacional.
MUSSAMBÊ
ENERGÉTICA S.A

19.353.849/0001-77

-

Controlada

Brasil

PE

Recife

Valor mercado
31/12/2015

8,857800

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2015

21.723.368,88
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

31/12/2014

4072498,006122

0,000000

0,00

31/12/2013

0,000000

0,000000

0,00

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

DF

BRASILIA

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de energia elétrica ao Sistema Elétrico Nacional.
NORTE ENERGIA S.A. 12.300.288/0001-07

-

Controlada

Brasil

Geração Hidráulica de Energia Elétrica

15,000000

Geração Eólica de Energia Elétrica

99,960000

Geração Eólica de Energia Elétrica

49,000000

Geração Eólica de Energia Elétrica

49,000000

Valor mercado
31/12/2015

29,602572

0,000000

0,00

31/12/2014

27,261048

0,000000

0,00

31/12/2013

54,169488

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2015

1.042.089.753,83

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de energia elétrica ao Sistema Elétrico Nacional.
PAPAGAIO ENERGIA
S.A.

19.962.303/0001-13

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

Valor mercado
31/12/2015

331,014072

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2013

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2015

57.646.348,61

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de energia elétrica ao Sistema Elétrico Nacional.
PEDRA BRANCA S.A.

12.709.996/0001-98

-

Controlada

Brasil

PE

Recife

Valor mercado
31/12/2015

23,398193

0,000000

0,00

31/12/2014

1,132067

0,000000

0,00

31/12/2013

4,385882

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2015

17.591.783,50

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de energia elétrica ao Sistema Elétrico Nacional.
SÃO PEDRO DO
LAGO S.A.

12.709.813/0001-34

-

Controlada

Brasil

PE

Recife
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Valor mercado
31/12/2015

0,957916

0,000000

0,00

31/12/2014

7,609706

0,000000

0,00

31/12/2013

7,231681

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2015

16.423.190,98

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de energia elétrica ao Sistema Elétrico Nacional.
SETE GAMELEIRAS
S.A.

12.710.327/0001-36

-

Controlada

Brasil

PE

Recife

Geração Eólica de Energia Elétrica

49,000000

Transmissão de Energia Elétrica

49,000000

Geração Eólica de Energia Elétrica

83,010000

Valor mercado
31/12/2015

10,045460

0,000000

0,00

31/12/2014

2,747861

0,000000

0,00

31/12/2013

2,181232

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2015

22.888.066,21

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de energia elétrica ao Sistema Elétrico Nacional.
STN - SISTEMA DE
TRANSMISSÃO
NORDESTE S.A.

05.991.437/0001-58

-

Controlada

Brasil

PE

Recife

Valor mercado
31/12/2015

8,264617

0,000000

31.968.165,21

31/12/2014

-16,253721

0,000000

79.254.085,05

31/12/2013

3,331998

0,000000

36.356.713,48

Valor contábil 31/12/2015

176.941.363,55

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de serviços de transmissão ao Sistema Interligado Nacional.
TAMANDUÁ MIRIM 2
ENERGIA S.A.

19.962.291/0001-27

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

Valor mercado
31/12/2015

634,160325

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2013

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2015

76.607.298,04
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

PE

Recife

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de energia elétrica ao Sistema Elétrico Nacional.
TDG TRANSMISSORA 11.552.929/0001-40
DELMIRO GOUVEIA

-

Controlada

Brasil

Transmissão de Energia Elétrica

49,000000

Geração Eólica de Energia Elétrica

99,950000

Holding que contempla 4 SPEs de
Geração Eólica de Energia Elétrica
(Caiçara I e II e Junco I e II)

49,000000

Valor mercado
31/12/2015

-74,167529

0,000000

0,00

31/12/2014

-43,781683

0,000000

0,00

31/12/2013

10,282398

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2015

7.236.370,20

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de serviços de transmissão ao Sistema Interligado Nacional.
TEIÚ 2 ENERGIA S.A.

19.517.324/0001-20

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

Valor mercado
31/12/2015

287,471427

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2013

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2015

39.464.309,50

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de energia elétrica ao Sistema Elétrico Nacional.
VAMCRUZ I
PARTICIPAÇÕES S.A

21.514.543/0001-05

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

Valor mercado
31/12/2015

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2013

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2015

73.368.414,99

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Projetos de investimentos e expansão da oferta de energia elétrica ao Sistema Elétrico Nacional.
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9.2 - Outras informações relevantes

3URUURJDomRGDVFRQFHVV}HVGHVHUYLoRS~EOLFRGHHQHUJLDHOpWULFD±,QGHQL]DomR&RPSOHPHQWDU

(PGHMDQHLURGHR*RYHUQR)HGHUDOHPLWLXD/HLQUHJXODPHQWDGDSHOR'HFUHWRQ
GHGHMDQHLURGHTXHGLVS}HVREUHDVFRQFHVV}HVGHJHUDomRWUDQVPLVVmRHGLVWULEXLomRGH
HQHUJLD HOpWULFD VREUH D UHGXomR GRV HQFDUJRV VHWRULDLV VREUH D PRGLFLGDGH WDULIiULD H Gi RXWUDV
SURYLGrQFLDV

3RU PHLR GD DOXGLGD /HLDV FRQFHVV}HV GH HQHUJLDHOpWULFD WUDWDGDV QRV DUWLJRV   H  GD /HL Q
GHGHMXOKRGHFXMRVSUD]RVGHYHQFLPHQWRRFRUUHULDPDSDUWLUGHIRUDPSURUURJDGDV
SRUPDLVDQRVFRQIRUPHFRQGLo}HVHVWDEHOHFLGDVQDUHIHULGD/HLHQRVUHVSHFWLYRVDGLWLYRVDRV&RQWUDWRV
GH&RQFHVVmR

'HVWDFDVHHQWUHDV PXGDQoDVQRPRGHORGHQHJyFLRVDDOWHUDomR GRUHJLPH GHSUHoRSDUDWDULIDFDOFXODGD
FRP EDVH QRV FXVWRV GH RSHUDomR H PDQXWHQomR DFUHVFLGRV GH UHPXQHUDomR FRP UHYLV}HV SHULyGLFDV H
DORFDomRGDVFRWDVGHJDUDQWLDItVLFDVGHHQHUJLDHGHSRWrQFLDGDVXVLQDVKLGUHOpWULFDVjVFRQFHVVLRQiULDVGH
VHUYLoRV S~EOLFRV GH GLVWULEXLomR GH HQHUJLD HOpWULFD GR 6LVWHPD ,QWHUOLJDGR 1DFLRQDO ± 6,1 ( SDUD D
WUDQVPLVVmRDWDULID QRYD5HFHLWD$QXDO3HUPLWLGD±5$3 IRLGHILQLGDSDUDFREULURVFXVWRVGHRSHUDomRH
PDQXWHQomRDFUHVFLGDGHUHPXQHUDomR

$5HVROXomR1RUPDWLYD$1((/QGHGHGH]HPEURGHHPFRPSOHPHQWRDRDUWGR'HFUHWR
Q  GH  GH QRYHPEUR GH  HVWDEHOHFH FULWpULRV H SURFHGLPHQWRV SDUD FiOFXOR GD SDUFHOD GRV
LQYHVWLPHQWRV YLQFXODGRV D EHQV UHYHUVtYHLV GH DSURYHLWDPHQWRV KLGUHOpWULFRV UHDOL]DGRV DWp  H
DLQGD QmR DPRUWL]DGRV RX GHSUHFLDGRV $ FRQFHVVLRQiULD PDQLIHVWRX LQWHUHVVH HP  QR
UHFHELPHQWR GD LQGHQL]DomR FRPSOHPHQWDU UHIHUHQWH DRV LQYHVWLPHQWRV SRVWHULRUHV DR 3URMHWR %iVLFR H HP
 D &KHVI DSUHVHQWRX j $JrQFLD 1DFLRQDO GH (QHUJLD (OpWULFD  $QHHO GRFXPHQWDomR
FRPSUREDWyULD SDUD UHTXHULPHQWR GH LQGHQL]DomR FRPSOHPHQWDU GRV LQYHVWLPHQWRV YLQFXODGRV D EHQV
UHYHUVtYHLVDLQGDQmRDPRUWL]DGRVRXQmRGHSUHFLDGRVGRVDWLYRVGHJHUDomRGHHQHUJLDHOpWULFDSDUDILQVGR
SURFHVVR GH LQGHQL]DomR GRV $SURYHLWDPHQWRV +LGUHOpWULFRV SUHYLVWR QRV WHUPRV GD /HL Q  GH
2YDORUGDLQGHQL]DomRFRPSOHPHQWDUUHTXHULGDj$QHHOpGH5PLOK}HVHPYDORUHVGH
GH]HPEURGHFRUUHVSRQGHQWHDRVVHJXLQWHV$SURYHLWDPHQWRV+LGUHOpWULFRV;LQJy3DXOR$IRQVR,,,
,,,H,9$SRO{QLR6DOHV 0R[RWy /XL]*RQ]DJD ,WDSDULFD %RD(VSHUDQoD3HGUDH)XQLOFRPSRWrQFLD
WRWDO LQVWDODGD GH  0: 2 UHFHELPHQWR VH DSURYDGR VH GDUi SRU LQGHQL]DomR HP HVSpFLH RX SRU
UHFRQKHFLPHQWRQDEDVHWDULIiULD

(P  D $QHHO SXEOLFRX D 5HVROXomR 1RUPDWLYD Q  TXH GHILQH RV FULWpULRV SDUD FiOFXOR GR
9DORU 1RYR GH 5HSRVLomR  915 SDUD ILQV GH LQGHQL]DomR GDV LQVWDODo}HV GH WUDQVPLVVmR GDV
FRQFHVVLRQiULDVTXHRSWDUDPSHODSURUURJDomRSUHYLVWDQD/HLQ(VVDUHVROXomRHVWDEHOHFHTXH
D FRQFHVVLRQiULD GHYHUi FRQWUDWDU XPD HPSUHVD FUHGHQFLDGD MXQWR j $QHHO SDUD HODERUDU XP ODXGR GH
DYDOLDomRTXHGHYHUiFRQWHPSODUR915GRVDWLYRVTXHFRPS}HPDVLQVWDODo}HVH[LVWHQWHVHPGHPDLR
GHHDLQGDQmRGHSUHFLDGRVDWp(PD&KHVIDSUHVHQWRXj$QHHOGRFXPHQWDomR
FRPSUREDWyULDSDUDUHTXHULPHQWRGHLQGHQL]DomRFRPSOHPHQWDUHODERUDGDSRUHPSUHVDFUHGHQFLDGDMXQWRj
$QHHO SDUD ILQV GR SURFHVVR GH LQGHQL]DomR GDV LQVWDODo}HV GD GHQRPLQDGD 5HGH %iVLFD GR 6LVWHPD
([LVWHQWH±5%6(H'HPDLV,QVWDODo}HVGH7UDQVPLVVmR±53&FRQIRUPHD/HLQ2YDORUGD
LQGHQL]DomRFRPSOHPHQWDUUHTXHULGDj$QHHOpGH5PLOK}HVHPYDORUHVGHGH]HPEURGH

$&RPSDQKLDHVFODUHFHTXHRVYDORUHVUHTXHULGRVGDVLQGHQL]Do}HVFRPSOHPHQWDUHVGRVDWLYRVGHJHUDomRGH
HQHUJLD HOpWULFD H GDV LQVWDODo}HV GH WUDQVPLVVmR HVWmR VXMHLWRV j DSURYDomR SHOD $QHHO FRQIRUPH SUHYLVWR
QDV5HVROXo}HV$1((/QGHHQGHGHVWDIRUPDRVHIHLWRVHFRQ{PLFR
ILQDQFHLURVSDUDD&RPSDQKLDDVVLPFRPRVHXVHIHLWRVQDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVHVWmRFRQGLFLRQDGRV
jUHIHULGDKRPRORJDomR
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0XGDQoDQD$SUHVHQWDomRGDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV

$V'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVIRUDPSUHSDUDGDVGHDFRUGRFRPDVQRUPDVYLJHQWHVHLQFOXHP
DVGD&KHVIHGDVHPSUHVDVGR&RPSOH[R(yOLFR3LQGDt,GR&RPSOH[R(yOLFR3LQGDt,,HDVGR&RPSOH[R
(yOLFR3LQGDt,,,HD([WUHPR]7UDQVPLVVRUDGR1RUGHVWH±(716$QDVTXDLVD&RPSDQKLDSDVVRXDGHWHU
RFRQWUROHDFLRQiULRQRVDQRVGHH'HVVDIRUPDRVLWHQVDHEDSUHVHQWDPDVLQIRUPDo}HV
GRV DWLYRV SDWHQWHV PDUFDV H OLFHQoDV GD &RPSDQKLD H GRV FRPSOH[RV DFLPD FLWDGRV FXMDV 63(V HVWmR
HQXPHUDGDVDVHJXLU



8VLQDGH(QHUJLD(yOLFD$FDXm(QHUJLD6$
8VLQDGH(QHUJLD(yOLFD$QJLFDO(QHUJLD6$
8VLQDGH(QHUJLD(yOLFD$UDSDSi(QHUJLD6$
8VLQDGH(QHUJLD(yOLFD&DLWLWX(QHUJLD6$
8VLQDGH(QHUJLD(yOLFD&DLWLWX(QHUJLD6$
8VLQDGH(QHUJLD(yOLFD&DUFDUi(QHUJLD6$
8VLQDGH(QHUJLD(yOLFD&RUUXSLmR(QHUJLD6$
8VLQDGH(QHUJLD(yOLFD7HL~(QHUJLD6$
&RTXHLULQKR(QHUJLD6$
3DSDJDLR(QHUJLD6$
7DPDQGXi0LULP(QHUJLD6$



([WUHPR]7UDQVPLVVRUDGR1RUGHVWH±(716$
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Os comentários descritos a seguir, têm como base as Demonstrações Financeiras da Companhia, preparadas
de acordo com as normas internacionais de contabilidade.
Em 2014, a Chesf passou a consolidar as suas Demonstrações Financeiras em razão de ser controladora das
Sociedades de Propósito Específico que formam o Complexo Eólico Pindaí I e Pindaí II. Apesar das
referidas SPEs terem sido constituídas com uma participação acionária de 49% da Chesf e de 51% do
parceiro privado, este teve a sua participação societária diluída, por se tornar inadimplente quanto ao capital
subscrito, transformando-se num sócio minoritário. Em 2015, a Chesf também passou a consolidar as
informações das SPEs Tamanduá Mirim 2 Energia S.A e Extremoz Transmissora do Nordeste ETN S.A.
Para efeito de comparabilidade, os comentários a seguir foram feitos, considerando as Demonstrações
Financeiras dos três últimos exercícios.
a.

Condições financeiras e patrimoniais gerais

A Companhia possui uma capacidade de alavancagem que garante seus investimentos e pode ser
demonstrada com base no índice de alavancagem financeira, correspondente à dívida líquida dividida pelo
capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de financiamentos e empréstimos de curto e
longo prazo, conforme demonstrado no balanço patrimonial, subtraído do montante de caixa e equivalentes
de caixa. O capital total é obtido pela soma do patrimônio líquido com a dívida líquida, conforme
demonstrado abaixo.
Os índices de alavancagem financeira em 31 de dezembro de 2015, 2014 e 2013 estão a seguir sumarizados:

Financiamentos e empréstimos

31/12/2015
1.450.646

31/12/2014
1.207.567

R$ mil
31/12/2013
852.011

(-) Caixa e Equivalente de Caixa

373.867

658.063

841.111

Dívida líquida
(+) Total do patrimônio líquido

1.076.779
8.864.214

549.504
9.523.869

10.900
11.305.915

Total do capital
Índice de alavancagem financeira

9.940.993
10,8%

10.073.373
5,5%

11.316.815
0,1%

A atual estrutura de capital, mensurada principalmente pela relação dívida líquida sobre capital total,
apresenta bom nível de alavancagem. O índice de endividamento (razão entre dívida líquida e capital total)
atingiu 10,8% em 31/12/2015.
A previsão de fluxo de caixa é realizada pela Companhia e monitorada continuamente, a fim de assegurar as
exigências de liquidez, os limites ou cláusulas dos contratos de empréstimos, e caixa suficiente para
atendimento às necessidades operacionais do negócio.
Eventuais disponibilidades de caixa são aplicadas em fundos de investimentos, conforme normativo
específico do Banco Central do Brasil. Esses fundos são compostos por títulos públicos custodiados na Cetip,
não havendo exposição ao risco de contraparte.
b.

Estrutura de Capital

A estrutura de capital decorre da escolha feita pela Companhia entre capital próprio (aportes de capital e
retenção de lucros) e capital de terceiros para o financiamento de suas operações.
Em 31 de dezembro de 2015 sua dívida bruta totalizou R$ 1.450,6 milhões, 20,1% maior que os R$ 1.207,6
milhões em 2014, dos quais 20,5% (R$ 298,0 milhões) eram de curto prazo e 79,5% (R$ 1.152,6 milhões) de
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longo prazo. Toda a dívida da companhia é em moeda nacional. A posição do endividamento líquido
apresentou no final de 2015 o saldo de R$ 1.076,7 milhões.
Em 31 de dezembro de 2014 sua dívida bruta totalizou R$ 1.207,6 milhões, 41,7% maior que os R$ 852,0
milhões em 2013, dos quais 20,7% (R$ 250,4 milhões) eram de curto prazo e 79,3% (R$ 957,2 milhões) de
longo prazo. Toda a dívida da companhia é em moeda nacional. A posição do endividamento líquido
apresentou no final de 2014 o saldo de R$ 549,5 milhões.
Em 31 de dezembro de 2013 sua dívida bruta totalizou R$ 852,0 milhões, 81,6% maior que os R$ 469,1
milhões em 2012, dos quais 7,1% (R$ 60,2 milhões) eram de curto prazo e 92,9% (R$ 791,8 milhões) de
longo prazo. Toda a dívida da companhia é em moeda nacional. A posição do endividamento líquido
apresentou no final de 2013 o saldo de R$ 10,9 milhões.
(R$ milhões)
% 2015
% 2014
Vrs. 2014 Vrs. 2013

Dívida

2015

2014

2013

Curto prazo

298,0

250,4

60,2

19,0

315,8

Longo prazo

1.152,6

957,2

791,8

20,4

20,9

Dívida Bruta Total
(-) Caixa e equivalentes de
caixa
Dívida Líquida

1.450,6

1.207,6

852,0

20,1

41,7

373,9

658,1

841,1

(43,2)

(21,8)

1.076,7

549,5

10,9

95,9

4.941,3

A estrutura de capital dos três últimos exercícios sociais está demonstrada a seguir:

2015

AV
(%)

2014

AV (%)

2013

(R$ milhões)
% 2015
% 2014
AV (%)
Vrs. 2014 Vrs.2013

Capital Próprio

8.864,2

59,3

9.523,9

59,2

11.305,9

51,5

(6,9)

(15,8)

Capital de Terceiros

6.086,2

40,7

5.448,4

36,4

5.919,3

34,4

11,7

(8,0)

Capital Total

14.950,4

100,0

14.972,3

100,0

17.225,2

100,0

(0,1)

(13,1)

A evolução do indicador medido pela relação entre capital de terceiros e capital total mostra aumento de 2,0
pontos percentuais entre 2013 e 2014, apontando 34,4% em 31/12/2013 e 36,4% em 31/12/2014. Já em
31/12/2015, o capital de terceiros passou a representar 40,7%, aumentando 4,3 pontos percentuais em relação
a 2014.
c.

Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Em 2015, a geração de caixa operacional, representada pelo EBITDA (lucro antes de juros, impostos,
depreciação e amortizações), ajustado pela receita financeira, provisão para contingências, reversão
impairment, provisões para perda na realização de investimentos, provisões para PIDV e contrato oneroso,
foi de R$ 546,5 milhões, enquanto que a despesa financeira bruta no mesmo período somou R$ 182,8
milhões, 11,7% maior que em 2014 (R$ 163,6 milhões) e a dívida bruta total estava em R$ 1.450,6 milhões,
20,1% maior que em 2014 (R$ 1.207,6 milhões).
Em 2014, a geração de caixa operacional foi de R$ -72,1 milhões, enquanto que a despesa financeira bruta
no mesmo período somou R$ 163,6 milhões, 166,9% maior que em 2013 (R$ 61,4 milhões) e a dívida bruta
total estava em R$ 1.207,6 milhões, 41,7% maior que em 2013 (R$ 852,0 milhões).
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Em 2013, a geração de caixa operacional foi de R$ -356,4 milhões, enquanto que a despesa financeira bruta
no mesmo período somou R$ 61,3 milhões e a dívida bruta total estava em R$ 852,0 milhões.
Maiores detalhes sobre o perfil da dívida, vide alínea (f) deste item 10.1.
d.

Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes
utilizadas

As principais fontes de financiamento para capital de giro e investimentos em ativos não circulantes
utilizadas nos três últimos exercícios sociais foram compostas por recursos provenientes de sua geração
operacional de caixa, das indenizações decorrentes da prorrogação das concessões, pela obtenção de
financiamentos junto a instituições financeiras, tais como, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco
do Nordeste e BNDES e dividendos recebidos.
Os recursos dos financiamentos obtidos pela Chesf têm sido usados para financiar a expansão de seus
sistemas de geração e transmissão de energia elétrica em empreendimentos corporativos e por meio de
participações em parcerias, através da constituição de Sociedades de Propósito Específico.
Fontes de Financiamento - Recursos Recebidos no Exercício
31/12/2015
Geração Operacional de Caixa (EBITDA)
Indenizações - renovação das concessões
Financiamentos e empréstimos
Dividendos recebidos
Total

e.

31/12/2014

(R$ mil)
31/12/2013

546.484

(72.072)

(356.400)

1.625.575

1.041.875

5.089.452

476.915

400.000

500.000

45.452

91.264

50.956

2.694.426

1.461.067

5.284.008

Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que
pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

Para a cobertura de eventuais deficiências de liquidez para o financiamento de capital de giro e para
investimentos em ativos não circulantes, a Companhia buscará a obtenção de empréstimos junto a
instituições financeiras.
Não obstante essas medidas que podem vir a ser adotadas visando cobrir eventuais deficiências de liquidez,
salientamos que a Companhia tem previsão de receber nos próximos anos os valores da indenização
complementar dos ativos provenientes dos Contratos de Concessão de Geração e de Transmissão
prorrogados no montante estimado de R$ 10,4 bilhões, a valores de 31/12/2012.
Em 11 de dezembro de 2014 a Companhia, em harmonia com a Resolução Normativa ANEEL nº 596, de
19/12/2013, apresentou à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, documentação comprobatória
para requerimento de indenização complementar dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não
amortizados ou não depreciados, dos ativos de geração de energia elétrica, elaborada pela Deloitte Touche
Tohmatsu Consultores Ltda., para fins do processo de indenização dos aproveitamentos hidrelétricos,
previsto nos termos da Lei nº 12.783, de 11/01/2013. O valor da indenização complementar requerida à
Aneel é de R$ 4.802,3 milhões, em valores de dezembro de 2012, correspondente aos seguintes
aproveitamentos hidrelétricos: Xingó, Paulo Afonso I, II, III e IV, Apolônio Sales (Moxotó), Luiz Gonzaga
(Itaparica), Boa Esperança, Pedra e Funil, com potência total instalada de 9.208,5 MW. Contudo, a
Companhia esclarece que o valor requerido da indenização complementar dos ativos de geração de energia
elétrica está sujeito à aprovação pela Aneel, conforme previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 596, de
19/12/2013 e, desta forma, os efeitos econômico-financeiros para a Companhia, assim como seus efeitos nas
Demonstrações Financeiras, estão condicionados à referida homologação.
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Em 06 de março de 2015 a Companhia, de acordo com a Resolução Normativa ANEEL nº 589, de
10/12/2013, apresentou à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, laudo de avaliação dos ativos de
transmissão de energia elétrica existentes em 31/05/2000, elaborado pela Deloitte Touche Tohmatsu
Consultores Ltda., para fins do processo de indenização das instalações da denominada Rede Básica do
Sistema Existente – RBSE e Demais Instalações de Transmissão – RPC, conforme artigo 15, § 2º da Lei nº
12.783/2013. O laudo de avaliação certificou o valor de R$ 5.627,2 milhões, em dezembro de 2012, como
valor base para a citada indenização. Contudo, a Companhia esclarece que o valor certificado pelo laudo de
avaliação está sujeito à aprovação pela Aneel, conforme previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 589,
de 10/12/2013, e, desta forma, os efeitos econômico-financeiros para a Companhia, assim como seus efeitos
nas Demonstrações Financeiras, estão condicionados à referida homologação.
f.
Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:
i. Contratos de empréstimo e financiamento relevantes
ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras
iii. Grau de subordinação entre as dívidas
iv. Eventuais restrições impostas ao emissor, 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
A composição do endividamento total da empresa está demonstrada a seguir:
(R$ mil)
31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores

384.549

509.900

444.526

17.141

15.454

109.302

Tributos e contribuições sociais

117.670

92.105

87.562

Financiamentos e empréstimos

298.038

250.414

60.192

Outras provisões operacionais

96.993

103.445

109.722

-

-

34

136.778

122.832

102.167

Incentivo ao desligamento - PDVP

42.676

39.826

166.189

Benefícios pós-emprego

25.876

91.296

121.025

126.042

136.185

155.935

59.362

27.600

29.853

1.305.125

1.389.057

1.386.507

84.929

213.095

80.617

1.152.608

957.153

791.819

66.845

93.029

-

1.130.958

840.574

489.283

260.893

257.682

235.348

1.660.536

1.482.916

1.404.872

247.012

114.724

1.434.251

Obrigações vinculadas à concessão

82.240

86.588

90.936

Outros

95.032

13.599

5.641

4.781.053

4.059.360

4.532.767

6.086.178

5.448.417

5.919.274

Folha de pagamento

Remuneração aos acionistas
Obrigações estimadas

Encargos setoriais
Outros

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Tributos e contribuições sociais
Financiamentos e empréstimos
Incentivo ao desligamento - PDVP
Benefícios pós-emprego
Encargos setoriais
Provisões para contingências
Provisão contrato oneroso

CAPITAL DE TERCEIROS
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As principais informações a respeito dos financiamentos e empréstimos da Companhia estão demonstradas a
seguir:
a) Composição
R$ mil
31/12/2014 31/12/2013

31/12/2015

12.563

Não
Circulante
Principal
17.188

29.751

42.385

55.113

125.000 135.091

250.000

385.091

511.087

501.918

45.492

158.505

203.997

249.509

294.980

100.000 104.892

250.000

354.892

404.586

-

476.915

476.915

-

-

1.152.608 1.450.646

1.207.567

852.011

Circulante
Eletrobras
Banco do Brasil
Banco do Nordeste
Caixa Econômica
Federal
BNDES
Total

Total

Principal Encargos
12.563
10.091
18
4.892
15.001

45.474

-

-

283.037 298.038

Total

Total

Total

Do total de empréstimos obtidos junto a Eletrobras, para o montante de R$ 25.447 mil a Companhia
vinculou a sua receita própria, suportada por procuração outorgada por instrumento público para recebimento
direto dos valores vencidos e não pagos, à satisfação da Eletrobras, formalizada na assinatura dos contratos.
E para o montante de R$ 4.004 mil a Companhia ofereceu Seguro Garantia no valor correspondente a 125%
do saldo devedor, previsto para o exercício, renovado anualmente, cujo recebimento pela Eletrobras fica
condicionado aos efeitos de cada contrato, nas condições e até o limite de valor especificado na Apólice de
Seguro.
O empréstimo junto ao Banco do Brasil destinou-se, exclusivamente, a garantir a provisão de fundos da
conta corrente de depósitos. Está garantido por Cédula de Crédito Bancário emitido contra a Eletrobras.
Os empréstimos junto ao Banco do Nordeste estão garantidos por recebíveis representados por duplicatas
registradas em cobrança no montante equivalente de 03 a 06 prestações de amortização do financiamento,
mais um fundo de liquidez em conta reserva a título de garantia complementar, equivalente a 03 prestações
de amortização.
O empréstimo junto a Caixa Econômica Federal destinou-se a constituição de capital de giro e está
garantido por Cédula de Crédito Bancário emitido contra a Eletrobras.
Em 2015 foram contratadas duas linhas de crédito junto ao BNDES no montante de R$ 1.203,0 milhões,
tendo sido liberados R$ 476,9 milhões. Os financiamentos junto ao BNDES destinam-se a implantação das
obras de ampliação, reforços, melhorias e modernização da Rede Básica do Sistema Interligado Nacional,
sob responsabilidade da Chesf, para implantação de projetos e programas de Investimentos Sociais de
Empresas (ISE), bem como para aquisição de máquinas e equipamentos nacionais que se enquadrem nos
critérios da Agência Especial de Financiamento Industrial – Finame, tendo como garantias a cessão
fiduciária dos direitos creditórios da Receita Anual de Geração - RAG, a que a beneficiária tem direito pela
disponibilização da Garantia Física e de Potência das Usinas Hidroelétricas Luiz Gonzaga (Itaparica), Boa
Esperança (Castelo Branco) e Xingó, e Fiança da Eletrobras. Estes empréstimos serão amortizados em até
168 parcelas mensais e sucessivas, vencendo a primeira na data na formalização do aditivo aos respectivos
contratos e a última no dia 15/06/2029.
Observa-se que não existe grau de subordinação entre as dívidas mantidas pela Companhia, nem possui
restrições ou impedimentos nos contratos de financiamentos, especialmente, à distribuição de dividendos.
Quanto à venda, aquisição, incorporação, fusão, cisão de ativos ou qualquer outro ato que importe ou possa
vir a importar em modificações na atual configuração da Companhia ou na transferência do seu controle
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acionário, consta, nos contratos de financiamento do BNDES, cláusula sobre as obrigações de se submeter
previamente a matéria ao BNDES.
Considerando a totalidade do passivo circulante e não circulante da Companhia, em 31 de dezembro de
2015, as obrigações de natureza quirografária correspondia ao montante de R$ 4,7 bilhões (R$ 4,7 bilhões,
em 31 de dezembro de 2014 e R$ 5,2 bilhões, em 31 de dezembro de 2013).
As dívidas da Companhia com garantia real, apresentadas em suas demonstrações financeiras, são compostas
principalmente por financiamentos e empréstimos junto a Eletrobras e a instituições financeiras, sendo as
demais contas a pagar, classificadas como dívidas quirografárias.
b) Composição dos financiamentos e empréstimos por tipo de moeda e indexador:

31/12/2015

R$ mil
31/12/2013

31/12/2014

RS

%

RS

%

RS

%

512.505

35,33%

291.533

24,14%

349.664

41,04%

300

0,02%

361

0,03%

429

0,05%

CDI

739.983

51,01%

915.673

75,83%

501.918

58,91%

TJLP

197.858

13,64%

-

-

-

-

Total

1.450.646

100,00%

1.207.567

100,00%

852.011

100,00%

Principal

1.435.645

98,97%

1.191.837

98,70%

850.037

99,77%

Encargos

15.001

1,03%

15.730

1,30%

1.974

0,23%

1.450.646

100,00%

1.207.567

100,00%

852.011

100,00%

Sem Indexador
IPCA

Total

c) O valor principal dos financiamentos e empréstimos a longo prazo, no montante de R$ 1.152.608 mil
(R$ 957.153 mil, em 2014, e R$ 791.819 mil, em 2013), tem seus vencimentos assim programados:
R$ mil
31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

2015

-

-

183.135

2016

-

281.478

183.020

2017

330.526

280.612

180.606

2018

327.418

277.503

177.498

2019

145.378

95.473

45.473

Após 2019

349.286

22.087

22.087

1.152.608

957.153

791.819

Total

g.

Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Os limites dos financiamentos contratados pela Companhia e os percentuais já utilizados dos mesmos, são os
demonstrados a seguir:
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Banco do Brasil

500.000,00

500.000,00

R$ mil
Percentual
de
Utilização
100,00%

CEF

400.000,00

400.000,00

100,00%

BNDES

727.560,00

282.223,00

38,79%

BNDES

475.454,00

194.825,00

40,98%

BNB

32.575,58

15.573,00

47,81%

BNB

4.865,17

2.432,58

50,00%

BNB

388.998,00

388.998,00

100,00%

Valor
Contratado

Credor

TOTAL

h.

Valor
Utilizado

2.529.452,75 1.784.051,58

Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

As principais contas patrimoniais que demonstraram variações significativas, referentes aos 3 últimos
exercícios sociais estão apresentadas a seguir:
BALANÇO PATRIMON I AL

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

(em milhares de reais)
Análise Horizontal
Análise Vertical (%)
(%)
2015
2014
2015
2014
2013
Vrs.
Vrs.
2014
2013

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa

373.867

658.063

841.111

2,50

4,40

4,88

(43,19)

(21,76)

Títulos e valores mobiliários

487.871

683.310

1.971.964

3,26

4,56

11,45

(28,60)

(65,35)

378.379

364.500

298.542

2,54

2,43

1,73

3,81

22,09

-

1.605.710

1.254.584

-

10,72

7,28

(100,00)

27,99

188.180

76.139

95.587

1,26

0,51

0,55

147,15

(20,35)

11.010

10.982

10.982

0,07

0,07

0,06

0,26

-

83.478

89.382

90.426

0,56

0,60

0,53

(6,61)

(1,15)

114.207

77.833

74.448

0,76

0,53

0,43

46,73

4,55

Clientes
Valores a receber - Lei nº
12.783/2013
Tributos e contribuições a
sociais
Cauções e depósitos vinculados
Almoxarifado
Ativo financeiro - concessões de
serviço público
Outros

393.763

425.495

440.419

2,63

2,83

2,56

(7,46)

(3,39)

2.030.755

3.991.414

5.078.063

13,58

26,66

29,48

(49,12)

(21,40)

4.986

8.604

14.334

0,03

0,06

0,08

(42,05)

(39,97)

487.822

487.822

1.455.151

3,26

3,26

8,45

-

(66,48)

2.945

3.483

3.582

0,02

0,02

0,02

(15,45)

(2,76)

NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Clientes
Valores a receber - Lei nº
12.783/2013
Títulos e valores mobiliários
Tributos e contribuições sociais
Cauções e depósitos vinculados
Ativo financeiro - concessões de
serviço público
Outros

175.844

164.588

2.110.186

1,18

1,11

12,25

6,84

(92,20)

1.023.037

641.895

666.567

6,84

4,29

3,86

59,38

(3,70)

4.521.524

3.502.660

2.645.459

30,24

23,38

15,36

29,09

32,40

543.637

796.028

334.434

3,64

5,32

1,94

(31,71)

138,02
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6.759.795

5.605.080

7.229.713

45,21

37,44

41,97

20,60

(22,47)

Investimentos

4.458.421

3.980.860

3.191.947

29,82

26,59

18,53

12,00

24,72

Imobilizado

1.637.476

1.336.306

1.693.536

10,95

8,93

9,83

22,54

(21,09)

63.945

58.626

31.930

0,43

0,39

0,19

9,07

83,61

12.919.637

10.980.872

12.147.126

86,42

73,34

70,52

17,66

(9,60)

14.950.392

14.972.286

17.225.189 100,00 100,00 100,00

(0,15)

(13,08)

Intangível
TOTAL DO ATIVO

BALANÇO PATRIMON I AL
(em milhares de reais)
Análise Horizontal
(%)
2015
2014

Análise Vertical (%)
31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013
2015

2014

2013

Vrs.

Vrs.

2014

2013

PASSIVO E PL
CIRCULANTE
Fornecedores

384.549

509.900

444.526

2,57

3,41

2,58

(24,58)

14,71

17.141

15.454

109.302

0,11

0,10

0,63

10,92

(85,86)

Tributos e contribuições sociais

117.670

92.105

87.562

0,79

0,62

0,51

27,76

5,19

Financiamentos e empréstimos

298.038

250.414

60.192

1,99

1,67

0,35

19,02

316,03

Outras provisões operacionais

96.993

103.445

109.722

0,65

0,69

0,64

(6,24)

(5,72)

-

-

34

-

-

-

-

(100,00)

Folha de pagamento

Remuneração aos acionistas
Obrigações estimadas

136.778

122.832

102.167

0,91

0,82

0,59

11,35

20,23

Incentivo ao Desligamento PIDV

42.676

39.826

166.189

0,29

0,27

0,96

7,16

(76,04)

Benefícios pós-emprego

25.876

91.296

121.025

0,17

0,61

0,70

(71,66)

(24,56)

126.042

136.185

155.935

0,84

0,91

0,91

(7,45)

(12,67)

59.362

27.600

29.853

0,40

0,18

0,17

115,08

(7,55)

1.305.125

1.389.057

1.386.507

8,72

9,28

8,04

(6,04)

0,18

84.929

213.095

80.617

0,57

1,42

0,47

(60,15)

164,33

1.152.608

957.153

791.819

7,71

6,39

4,60

20,42

20,88

66.845

93.029

-

0,45

0,62

-

(28,15)

-

1.130.958

840.574

489.283

7,56

5,61

2,84

34,55

71,80

260.893

257.682

235.348

1,75

1,72

1,37

1,25

9,49

1.660.536

1.482.916

1.404.872

11,11

9,90

8,16

11,98

5,56

247.012

114.724

1.434.251

1,65

0,77

8,33

115,31

(92,00)

82.240

86.588

90.936

0,55

0,58

0,53

(5,02)

(4,78)

95.032

13.599

5.641

0,64

0,09

0,03

598,82

141,07

4.781.053

4.059.360

4.532.767

31,99

27,10

26,33

17,78

(10,44)

Capital social

9.753.953

9.753.953

9.753.953

65,24

65,15

56,63

-

-

Reservas de capital

4.916.199

4.916.199

4.916.199

32,88

32,84

28,55

-

-

(1.569.138)

(1.369.514)

(705.357) (10,50)

(9,15)

(4,09)

14,58

94,16

Encargos setoriais
Outros

NÃO CIRCULANTE
Tributos e contribuições sociais
Financiamentos e empréstimos
Incentivo ao Desligamento PIDV
Benefícios pós-emprego
Encargos setoriais
Provisões para contingências
Provisão contrato oneroso
Obrigações vinculadas à
Concessão
Outros

P. LÍQUIDO

Outros resultados abrangentes
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Lucros/Prejuízos acumulados

(4.252.682)

(3.776.818)

(2.658.880) (28,45) (25,23) (15,44)

12,60

42,05

8.848.332

9.523.820

11.305.915

59,17

63,61

65,65

(7,09)

(15,76)

15.882

49

-

0,11

-

-

-

-

8.864.214

9.523.869

11.305.915

59,28

63,61

65,65

(6,93)

(15,76)

14.950.392

14.972.286

17.225.189 100,00 100,00 100,00

(0,15)

(13,08)

Participação de não
controladores
TOTAL DO PASSIVO E PL

Em decorrência da implementação do Novo Manual de Contabilidade do Setor Elétrico – MCSE, em vigor a
partir de 01 de janeiro de 2015, houve uma reclassificação contábil da conta patrimonial Obrigações
Vinculada à Concessão, que deixou de ser uma conta redutora do Ativo Imobilizado, para ser uma conta do
Passivo Não Circulante, sendo reapresentado desta forma os valores dos Ativo e Passivo totais dos exercícios
de 2013 e 2014, para fins comparativos.
Apresentamos a seguir uma comparação das variações significativas ocorridas em contas patrimoniais em 31
de dezembro de 2015, 2014 e 2013:
ATIVO
Ativo Circulante
Apresentou uma redução de 49,12%, passando de R$ 3.991.414 mil em 31 de dezembro de 2014 para R$
2.030.755 mil em 31 de dezembro de 2015. As principais variações foram:
Caixa e Equivalentes de Caixa
Redução de 43,19% no caixa e equivalentes de caixa, de R$ 658.063 mil em 31 de dezembro de 2014 para
R$ 373.867 mil em 31 de dezembro de 2015.
Títulos e Valores Mobiliários
Redução de 28,60% nos títulos e valores mobiliários, de R$ 683.310 mil em 31 de dezembro de 2014 para
R$ 487.871 mil em 31 de dezembro de 2015, passando a representar 3,26 % do ativo total em 2015, sendo
em 2014 e 2013, 4,56% e 11,45%, respectivamente.
Valores a Receber – Lei nº 12.783/2013
Os valores a receber – Lei nº 12.783/2013, no ativo circulante, apresentaram variação negativa de 100%
entre os anos de 2013, 2014 e 2015, conforme demonstrados no quadro abaixo. Essa variação ocorreu devido
aos seguintes fatores:
•

recebimentos ocorridos nos anos de 2013, 2014 e 2015, conforme previsto para serem recebidos
mensalmente até o vencimento do contrato de concessão vigente na data de publicação da Portaria
Interministerial MME/MF nº 580/2012;

•

acréscimos da remuneração pelo Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) de 5,59% real ao ano,
a contar do primeiro dia do mês de assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão;

•

atualização pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA até data do seu efetivo pagamento.
31/12/2015

Saldo Anterior
Valores Recebidos
Atualização
Ajuste Cálculo
Atualização

31/12/2014

31/12/2013

2.093.532

2.709.735

7.456.516

(1.625.575)

(1.041.875)

(5.089.452)

519.106

425.672

342.671

(499.241)

-

-

487.822

2.093.532

2.709.735
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-

1.605.710

1.254.584

487.822

487.822

1.455.151

487.822

2.093.532

2.709.735

Circulante
Não-Circulante

Ativo Não Circulante
O ativo não circulante apresentou um aumento de 17,66%, passando de R$ 10.980.872 mil em 31 de
dezembro de 2014 para R$ 12.919.637 mil em 31 de dezembro de 2015. As principais variações foram:
Realizável a Longo Prazo: Cauções e depósitos vinculados
Aumento de 59,38% nas cauções e depósitos vinculados, passando de R$ 641.895 mil registrado em 2014
para R$ 1.023.037 mil em 2015, variação esta motivada, em grande parte, pelo bloqueio judicial de
aplicações financeiras da Companhia, no âmbito do processo do Fator K.
Realizável a Longo Prazo: Ativo financeiro - concessões de serviço público
Aumento de 29,09%, passando de R$ 3.502.660 mil em 2014 para R$ 4.521.524 mil em 2015.
Investimentos
A conta de Investimentos apresentou um crescimento de participação no ativo total da Companhia bastante
significativo, sendo 18,53%, em 2013, 26,59%, em 2014 e 29,82% em 2015, decorrente de aumentos de
capital realizados em Sociedades de Propósito Específico, que atingiram os montantes de R$ 915.680 mil em
2013, R$ 1.138.298 mil em 2014 e R$ 981.770 mil em 2015.
Imobilizado
Aumento de 22,54% no imobilizado entre os anos de 2014 e 2015, passando de R$ 1.336.306 mil em 31 de
dezembro de 2014 para R$ 1.637.476 mil em 31 de dezembro de 2015, decorrente da consolidação das SPEs
Extremoz Transmissora do Nordeste ETN S.A. e Tamanduá Mirim 2 Energia S.A., a partir de 2015, bem
como, novos investimentos corporativos e constituição provisão para impairment.
PASSIVO
Passivo Circulante
O saldo do passivo circulante reduziu 6,04%, passando de R$ 1.389.057 mil em 31 de dezembro de 2014
para R$ 1.305.125 mil em 31 de dezembro de 2015. As principais variações no passivo circulante foram as
seguintes:
Fornecedores
Redução de 24,58% na conta de fornecedores, passando de R$ 509.900 mil em 2014 para R$ 384.549 mil em
2015, reflexo principalmente das medidas tomadas para redução de custos com contratação de materiais e
serviços.
Remuneração aos Acionistas
Não houve contabilização de dividendos a pagar nos exercícios de 2013, 2014 e 2015, em função dos
prejuízos registrados nestes exercícios.
Benefícios Pós-emprego
A rubrica benefícios pós-emprego apresentou redução de 71,66% no curto prazo, passando de R$ 91.296 mil
em 2014 para R$ 25.876 mil em 2015.
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Incentivo ao Desligamento - PIDV
A provisão realizada na conta de Incentivo ao Desligamento – PIDV, que representou no ano de 2015, 0,29%
do passivo total, refere-se ao programa de incentivo ao desligamento de empregados realizado em 2013. Para
fazer face aos gastos com os incentivos financeiros, bem como, com o plano de saúde administrado pela
Fachesf, denominado “Fachesf Saúde Mais”, que será pago pelo período máximo de 60 (sessenta) meses,
para os desligamentos ocorridos nos anos de 2013 e 2014, a Companhia possui registrado, no exercício de
2015 o montante de R$ 42.676 mil (R$ 39.826 mil, em 2014).
Passivo Não Circulante
O saldo do passivo não circulante apresentou aumento de 17,78%, passando de R$ 4.059.360 mil em 31 de
dezembro de 2014 para R$ 4.781.053 mil em 31 de dezembro de 2015. As principais variações no passivo
não circulante foram as seguintes:
Financiamentos e Empréstimos
Aumento de 20,42% na rubrica de financiamentos e empréstimos, passando de R$ 957.153, em 31 de
dezembro de 2014 para R$ 1.152.608 mil, em 31 de dezembro de 2015, decorrente da contratação de novos
empréstimos com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.
Incentivo ao Desligamento - PIDV
A rubrica Incentivo ao Desligamento – PIDV, no passivo não circulante, representa 0,45% do passivo total
em 2015, cujo montante registrado é de R$ 66.845 mil (R$ 93.029 mil, em 2014).
Benefícios Pós-emprego
A rubrica benefícios pós-emprego apresentou aumento de 34,55%, passando de R$ 840.574 mil em 2014
para R$ 1.130.958 mil em 2015.
Provisões para Contingências
Aumento de 11,98% na conta de provisões para contingências, passando de R$ 1.482.916 mil, em 31 de
dezembro de 2014 para R$ 1.660.536 mil, em 31 de dezembro de 2015, esta variação é decorrente,
principalmente, de registro de novos processos judiciais cíveis e da atualização de processos existentes.
Provisão Contrato Oneroso
Aumento de 115,31% na rubrica de provisão contrato oneroso, passando de R$ 114.724 mil, em 31 de
dezembro de 2014 para R$ 247.012 mil, em 31 de dezembro de 2015, decorrente do teste de suas unidades
de geração e transmissão visando identificar a capacidade de individualmente gerarem benefícios
econômicos superiores aos custos necessários para satisfazerem suas obrigações. A variação ocorrida foi
decorrente principalmente das provisões constituídas nas linhas de transmissão cujas premissas utilizadas
contemplaram as receitas de transmissão dos contratos de concessão autorizadas pela Resolução nº 1.918, de
23 de junho de 2015, a uma taxa de desconto de 7,00% e os períodos de vigência dos respectivos contratos.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O patrimônio líquido apresentou redução de 6,93%, passando de R$ 9.523.869 mil, em 31 de dezembro de
2014 para R$ 8.864.214 mil, em 31 de dezembro de 2015, em decorrência do resultado negativo individual
da Companhia apurado no valor de R$ 475.992 mil, elevando os prejuízos acumulados de R$ 3.776.818 mil,
em 2014, para R$ 4.252.682 mil, em 2015. Aliado a isto, houve variação negativa de R$ 199.624 mil, em
Outros Resultados Abrangentes (perda de R$ 664.157 mil, em 2014), decorrente de obrigações atuariais de
benefícios pós-emprego.
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
(em milhares de reais)
Análise Horizontal
(%)
2015 Vrs. 2014 Vrs.
2014
2013

Análise Vertical (%)
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013
2014
RECEITA OPERACIONAL
BRUTA
DEDUÇÕES DA RECEITA
BRUTA
RECEITA OPERACIONAL
LÍQUIDA

2014

2013

100,00

4.774.253

4.210.011

4.787.434 100,00

100,00

13,40

(12,06)

(734.391)

(646.576)

(688.951) (15,38) (15,36) (14,39)

13,58

(6,15)

4.039.862

3.563.435

4.098.483

84,62

85,61

13,37

(13,05)

(346.350)

(620.038)

(682.356)

(7,25) (14,73) (14,25)

(44,14)

(9,13)

(673.906)

(732.110)

(796.324) (14,12) (17,39) (16,63)

(7,95)

(8,06)

(453.389)

(417.364)

(404.274)

(9,50)

(9,91)

(8,44)

8,63

3,24

(176.425)

(362.811)

(730.443)

(3,70)

(8,62) (15,26)

(51,37)

(50,33)

(9.691)

(12.055)

(19.504)

(0,20)

(0,29)

(0,41)

(19,61)

(38,19)

(34.302)

(36.359)

(37.702)

(0,72)

(0,86)

(0,79)

(5,66)

(3,56)

(132.288)

1.319.527

869.305

(2,77)

31,34

18,16

(110,03)

51,79

46.798

51.107

30.939

0,98

1,21

0,65

(8,43)

65,19

(810.103) (1.770.359) (37,27) (19,24) (36,98)

119,67

(54,24)

(32,01)

44,27

84,64

CUSTO OPERACIONAL
Custo com energia elétrica
Energia elétrica comprada para
revenda
Encargos de uso da rede elétrica
Custo de operação
Pessoal, material e serviços de
terceiros
Combustíveis para a produção de
energia
Compensação financeira pela
utilização de recursos hídricos
Depreciação e amortização
Provisão (reversão) contrato
oneroso
Outros

(1.779.553)
CUSTO DO SERVIÇO
PRESTADO A TERCEIROS

(1.283)

(1.887)

(1.308)

(0,03)

(0,04)

(0,03)

CUSTO DE CONSTRUÇÃO

(999.995)

(984.827)

(939.590) (20,95) (23,39) (19,63)

LUCRO BRUTO

1.259.031

1.766.618

1.387.226

DESPESAS OPERACIONAIS
RESULTADO DO SERVIÇO DE
ENERGIA ELÉTRICA
RESULTADO DE
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
RESULTADO FINANCEIRO
Resultado Operacional
Imposto de renda e contribuição
social correntes
Imposto de renda e contribuição
social diferidos
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO
PERÍODO
RESULTADO ATRIBUÍVEL AOS
CONTROLADORES
RESULTADO ATRIBUÍVEL AOS
NÃO CONTROLADORES
Lucro/Prejuízo básico por ação (R$)

1,54

4,81

28,98

(28,73)

27,35

(1.891.480) (1.587.572) (2.597.709) (39,62) (37,71) (54,26)

19,14

(38,89)

(453,23)

(114,79)

(632.449)

26,37

179.046 (1.210.483) (13,25)

41,96

4,25 (25,28)

(16.566)

(168.718)

65.378

(0,35)

(4,01)

1,37

(90,18)

(358,07)

66.029

649.730

416.247

1,38

15,43

8,69

(89,84)

56,09

(582.986)

660.058

15,68 (15,22)

(188,32)

(190,56)

(26.665)

(29)

-

133.659 (1.777.967)

(728.858) (12,21)

(0,00)

-

91.848,28

262.792

2,80 (42,23)

5,49

(107,52)

(776,57)

(475.992) (1.117.938)

(466.066)

(9,97) (26,55)

(9,74)

(57,42)

139,87

(475.864) (1.117.938)

(466.066)

(9,97) (26,55)

(9,74)

(57,43)

139,87

-

-

-

(128)

-

-

(8,51)

(20,00)

(8,34)

(0,56)

-

-

A análise horizontal das variações significativas ocorridas nas contas de resultado está discriminada no item
10.2, logo a seguir, em razão de existir item específico para análise das variações de resultado.
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a. resultados das operações do emissor, em especial
i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita
Receitas Operacionais
As receitas da Chesf derivam da geração e transmissão de energia elétrica, conforme abaixo discriminado:
As receitas da atividade de GERAÇÃO derivam do suprimento e fornecimento de energia para as empresas
de distribuição, industriais e consumidores livres e são registradas com base nos contratos de venda de
energia. Essas receitas remuneram os investimentos não indenizados, a operação e a manutenção das usinas.
Para as concessões de geração prorrogadas nos termos da Lei n.º 12.783/2013, houve uma mudança nas
condições do contrato de concessão, onde as receitas para essas usinas foram estabelecidas para sua
operação e manutenção.
Com relação a Receita de TRANSMISSÃO, a Receita Anual Permitida - RAP definida no Contrato de
Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica refere-se ao valor autorizado pela Aneel,
mediante resolução, a ser auferido pela Companhia pela disponibilização das instalações do seu Sistema de
Transmissão. É composta pela parcela referente às instalações da Rede Básica mais as parcelas referentes às
demais instalações de transmissão e conexões. De acordo com o primeiro termo aditivo ao Contrato de
Concessão nº 061/2001, a RAP desse contrato será reajustada pelo IPCA, em substituição ao IGP-M, e
passará por revisões tarifárias a cada 5 anos, alterando a determinação anterior, vigente até a prorrogação da
sua concessão, que previa revisões tarifárias a cada 4 anos. Nas novas concessões, obtidas em Leilões
Públicos de Transmissão, a receita corresponderá ao valor indicado nos lances, sendo fixa e reajustada
anualmente pelo IPCA ao longo do período de concessão e está sujeita, também, a revisões tarifárias a cada
cinco anos, durante os 30 anos de duração da concessão.
Outras Receitas Operacionais
Outras receitas operacionais são provenientes da prestação de serviços e de receitas resultantes de
arrendamentos e aluguéis.
Deduções da Receita Operacional
Os tributos incidentes sobre a receita da Chesf consistem no ICMS (Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e Serviços), ISS (Imposto sobre Serviços), PIS/PASEP (Programa de Integração
Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) e o COFINS (Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social).
Outras deduções da receita bruta são os encargos setoriais, que compreendem a Reserva Global de Reversão
– RGR, Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, contribuições ao Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, Pesquisa e Desenvolvimento – P&D e demais encargos
similares cobrados dos participantes do setor elétrico. Os encargos setoriais são calculados de acordo com
fórmulas estabelecidas pela Aneel.
A partir do exercício de 2013, com a Lei nº 12.783/2013, a compensação financeira pela utilização de
recursos hídricos relativa às usinas hidrelétricas que tiveram sua concessão prorrogada, passaram a ser
recolhidas pela Companhia e arrecadadas das distribuidoras por meio de seu faturamento.
ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais
Nos três últimos exercícios sociais, a situação financeira e o resultado das operações da Chesf foram
influenciados por fatores como o desenvolvimento macroeconômico brasileiro; a prorrogação das concessões
de geração e transmissão de energia, objeto da Medida Provisória nº 579/2012, posteriormente convertida
na Lei nº 12.783/2013, cujo objetivo foi a redução dos preços da energia para os consumidores em geral, o
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que trouxe uma forte queda de receitas fixas de geração e transmissão; e a renovação dos contratos com
consumidores industriais nas condições estabelecidas na Medida Provisória nº 677/2015 de 22 de junho de
2015.
Cenário Econômico
Condições Macroeconômicas Brasileiras
A Chesf é afetada pelas condições da economia brasileira. O cenário macroeconômico brasileiro tem se
caracterizado por uma desaceleração, aliada à retração da indústria, alta na inflação e à baixa taxa de
investimentos.
Em 2013, o PIB apresentou aumento de 2,3%, apesar da pressão crescente sobre os países emergentes. O
IPCA apresentou o valor máximo de 5,9%, influenciado principalmente por fatores internos, tais como os
preços de alimentos, bebidas e transporte. Quanto à política monetária, frente ao aumento da pressão
inflacionária, o Banco Central aumentou progressivamente a taxa Selic a partir de abril de 2012, aumentando
a taxa Selic em 37,93% ao longo do ano; de 7,25% em 01 de janeiro de 2013; e depois para 10,00% em 31
de dezembro de 2013.
Em 2014, na primeira reunião do Copom, realizada em 15 de janeiro de 2014, a taxa Selic atingiu 10,50%,
alcançando 11,75%, em 31 de dezembro de 2014. O IPCA divulgado atingiu 6,41%, refletindo a maior
inflação dos últimos três anos, apesar de estar abaixo do teto da meta estabelecido pelo governo de 6,50%,
permaneceu acima da meta de 4,50% fixada pelo Conselho Monetário Nacional, influenciado principalmente
pelas tarifas de energia elétrica e alimentos mais caros.
Em 2015, a economia se mantém em recessão técnica após as seguidas variações trimestrais negativas. As
estimativas do mercado indicam uma forte contração de 3,75% no PIB, que pode ser a maior em mais de
duas décadas. O recuo da demanda foi mais intenso que o previsto e o investimento seguiu a tendência de
queda que persiste já há dois anos, agravada ao longo de 2015. A inflação, medida pelo IPCA, encerrou o
ano acumulada em 10,67%, a taxa mais elevada desde 2003, decorrente de ajustes nos preços administrados
dos serviços e produtos, tais como combustíveis e energia elétrica, aumento da cotação do dólar nominal e
continuidade de alta nos preços de serviços, tais como saúde e educação.
Apesar das medidas adotadas pelo Governo para aquecer a economia, estas não foram suficientes para
alavancar o PIB brasileiro, ficando a economia brasileira marcada com um desempenho menos expressivo no
consumo, queda da produção industrial, redução do nível de investimento, deterioração da balança comercial
e pressões inflacionárias.
Embora a economia esteja com baixa perspectiva de crescimento, no que tange às perspectivas do mercado
de energia, as projeções divulgadas pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE, apresentam expansão no
consumo nacional de energia elétrica, nas regiões atendidas pelo Sistema Interligado Nacional – SIN, da
ordem de 3,9% ao ano, para o período 2014-2024. Este desempenho está sustentado pela expansão das
classes comercial (5,1% a.a), residencial (4,1% a.a.) e industrial (3,0% a.a.).
Nos últimos 3 (três) exercícios sociais, os principais fatores que afetaram materialmente os resultados
operacionais da Companhia foram os seguintes:
No Ano de 2015, a Companhia registrou um prejuízo de R$ 476,0 milhões, contra um prejuízo de R$
1.117,9 milhões em 2014. Apesar de negativo, houve avanços em alguns itens, reflexo das medidas tomadas
visando a retomada da lucratividade, tais como, aumento de receita operacional, redução de alguns custos e
despesas operacionais e melhoria no Ebtida.
No Ano de 2014, a Companhia obteve um prejuízo de R$ 1.117,9 milhões, contra um prejuízo de R$ 466,1
milhões de 2013. Apesar da redução de 12,06% da Receita Operacional Bruta, a Companhia conseguiu
reduzir 36,25% dos custos e despesas operacionais, tendo como destaque a reversão de contrato oneroso em
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51,79%, o que contribuiu para a obtenção de um resultado operacional positivo de R$ 660,1 milhões no
exercício.
No Ano de 2013, a Companhia teve um prejuízo de R$ 466,1 milhões, contra um prejuízo de R$ 5.341,3
milhões de 2012. Este prejuízo foi decorrente, principalmente, da variação negativa 44,7% na receita de
fornecimento/suprimento de energia elétrica, causada pela redução no preço da energia em razão da
renovação antecipada das concessões e do aumento de 19,0% dos custos e despesas operacionais,
decorrentes principalmente do aumento nos gastos com pessoal da ordem de 78,5% em relação ao ano
anterior, em função do Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário – PIDV.
Em 2015, a Companhia resgistrou R$ 66,0 milhões no resultado financeiro, o que representa uma queda de
89,84% em relação a 2014, decorrente principalmente da redução das aplicações financeiras e da
remensuração dos valores a receber, referente às indenizações dos ativos renovados. Já em 2014 e 2013, foi
registrado R$ 649,7 milhões e R$ 416,2 milhões, respectivamenten no resultado financeiro, tendo forte
contribuição dos rendimentos de aplicação financeira e do registro positivo da atualização dos valores a
receber das indenizações dos ativos objeto da renovação antecipada das concessões, nos valores de R$ 425,7
milhões e R$ 342,7 milhões, respectivamente.
(R$ milhões)
Receitas (despesas) financeiras

2015

2014

2013

Renda de aplicações financeiras

138,1

243,4

16,8

Renda de refinanciamentos concedidos a clientes

110,3

62,5

56,8

(143,4)

(131,5)

(40,2)

(0,9)

(0,7)

(0,6)

-

-

-

(70,6)

425,7

342,7

Outras receitas (despesas) financeiras

32,5

50,3

40,7

(=) Resultado financeiro líquido

66,0

649,7

416,2

Encargos de dívida dos empréstimos e
financiamentos
Variações monetárias de empréstimos e
financiamentos
Juros sobre remuneração aos acionistas
Atualização de valores a receber

Em 2015, apesar dos esforços da administração da Companhia na redução dos seus custos, refletido
principalmente na diminuição da Energia elétrica comprada para revenda [-44,14%
(R$ 273,6 milhões)];
na diminuição dos Combustíveis para a produção de energia [-51,37% (R$ 186,4 milhões)]; e dos esforços
para incremento de receita, refletido no aumento do Fornecimento direto as industrias [+33,72% (R$ 299,0
milhões)], decorrente da renovação dos contratos com consumidores industriais; aumento da receita do
Sistema de Transmissão [+20,06% (R$ 153,6 milhões)] decorrente de atualização, de reforços de linha de
transmissão e novas entradas de ICG na conexão; aumento na receita CCEE [+46,52% (R$ 70,9 milhões)]
devido a alocação de energia no 1º semestre de 2015, houve um aumento significativo nos custos decorrentes
de estimativas, refletido na Provisão contrato oneroso/impairment (aumento de R$ 1.386,1 milhões); e no
aumento da Provisão para contingência, [+127,10% (R$ 197,9 milhões)], decorrente da constituição de
honorários de sucumbência e atualização do processo decorrente do Fator k.

31/12/2015
Custos
Operacionais
Energia elétrica
comprada para revenda
Encargos de uso da
rede de transmissão

Despesas
Operacionais

Total

31/12/2014

31/12/2013

Total

Total

Análise Horizontal
(%)
2015 x
2014

2014 x 2013

346.350

-

346.350

620.038

682.356

(44,14)

(9,13)

673.906

-

673.906

732.110

796.324

(7,95)

(8,06)
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Custo de construção

999.995

-

999.995

984.827

939.590

1,54

4,81

Pessoal

349.303

584.738

934.041

871.274

1.521.820

7,20

(42,75)

Material

10.258

15.359

25.617

25.571

25.029

0,18

2,17

Combustíveis para a
produção de energia

176.425

-

176.425

362.811

730.443

(51,37)

(50,33)

Serviços de terceiros

95.111

123.493

218.604

198.158

177.617

10,32

11,56

34.302

72.263

106.565

105.230

104.645

1,27

0,56

9.691

-

9.691

12.055

19.504

(19,61)

(38,19)

132.288

-

132.288

(1.319.527)

(869.305)

-

123.537

123.537

105.121

110.199

17,52

(4,61)

5.689

13.965

19.654

16.691

16.166

17,75

3,25

454

13.121

13.575

12.196

4.709

11,31

158,99

-

353.602

353.602

155.666

40.613

127,15

283,29

-

377.515

377.515

443.197

620.274

(14,82)

-

-

84.815

84.815

39.547

43.370

114,47

(8,81)

-

58.560

58.560

17.385

9.794

236,84

77,51

-

-

-

(246.915)

246.915 (100,00)

-

-

48.026

48.026

68.368

97.546

(52.941)

22.486

(30.455)

180.586

(8.643)

2.780.831

1.891.480

4.672.311

3.384.389

5.308.966

Depreciação e
amortização
Comp. Fin. Pela utiliz.
de recursos hídricos
Reversão contrato
oneroso
Benefício pós-emprego
Arrendamentos e
alugúeis
Tributos
Provisões para
contingências
Provisão para
impairment
Provisão para créditos
de liquidação duvidosa
Perdas com clientes
Provisão/reversão para
perdas na realização de
investimentos
Outras provisões
operacionais
Outros
Total

(110,03)

(29,75)
(116,86)
38,05

51,79

(29,91)
(2.189,39)
(36,25)

A receita operacional bruta da Chesf, em 2015, atingiu o montante de R$ 4.774,3 milhões, representando
aumento de 13,40% em relação aos R$ 4.210,0 milhões de 2014. Contribuiram para essa variação positiva: o
aumento da receita de fornecimento e suprimento de energia elétrica de 13,03% (R$ 291,1 milhões), o
aumento da receita de operação e manutenção do sistema de transmissão de 20,06% (R$ 153,6 milhões), e o
aumento da receita de comercialização de energia no mercado de curto prazo em 46,55% (R$ 70,9 milhões).
No período de 2011 a 2015, a Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) foi de -5,7%.
Os tributos e encargos regulatórios sobre vendas totalizaram R$ 734,4 milhões no ano de 2015 (13,58%
em relação a 2014). Deste total, R$ 491,4 milhões correspondem a impostos e contribuições sociais
(aumento de 25,87% em relação a 2014), e R$ 243,0 milhões a encargos regulatórios (redução de 5,15% em
relação a 2014). A Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) no período de 2011 a 2015 foi negativa
de -5,3%.
A receita operacional líquida (ROL), que considera as deduções de impostos e encargos setoriais, registrou
variação positiva de 13,37%, ou seja, um acréscimo de R$ 476,5 milhões em relação à obtida no ano de
2014. A ROL foi de R$ 4.039,9 milhões em 2015 contra R$ 3.563,4 milhões em 2014. De 2011 a 2015, a
Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) foi de -5,7%.
Os custos e despesas operacionais somaram R$ 4.672,3 milhões em 2015, apresentando um aumento de
38,05% em relação ao ano anterior. Apesar dos esforços da administração da Companhia na redução dos
seus custos, refletido principalmente na diminuição da Energia elétrica comprada para revenda [-44,14%
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(R$ 273,6 milhões)] e na diminuição dos Combustíveis para a produção de energia [-51,37% (R$ 186,4
milhões)], houve um aumento significativo nos custos decorrentes de estimativas, refletido na Provisão
contrato oneroso/impairment (aumento de R$ 1.386,1 milhões) e no aumento da Provisão para contingência,
[+127,10% (R$ 197,9 milhões)], decorrente da constituição de honorários de sucumbência e atualização do
processo decorrente do Fator k.
Como efeito dos fatos anteriormente mencionados, o resultado do serviço (EBIT) foi negativo em R$ 632,4
milhões, redução de R$ 811,4 milhões em relação ao montante positivo de R$ 179,0 milhões obtido em
2014. Com este resultado, a margem operacional do serviço (razão entre o resultado do serviço e a receita
operacional líquida), passou de 5,02% em 2014, para -15,65% em 2015, uma variação de 20,68 pontos
percentuais.
No ano de 2015, os investimentos para a expansão e modernização da capacidade produtiva da Chesf, de
acordo com a realização orçamentária, totalizaram R$ 921,4 milhões. Este montante está assim distribuído:
R$ 72,6 milhões em geração de energia; R$ 765,3 milhões em obras do sistema de transmissão; R$ 23,1
milhões no reassentamento de Itaparica; e R$ 60,4 milhões em outros gastos de infraestrutura. No período de
2011 a 2015, a Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) foi de -5,6%.
A geração operacional de caixa, expressa pelo EBITDA foi de R$ 546,5 milhões em 2015, ante a R$ -72,1
milhões em 2014. A margem EBITDA (razão entre o EBITDA e a receita operacional líquida) foi de
13,53%, ante a -2,02% obtida em 2014, representando uma recuperação de 15,55 pontos percentuais.
O valor econômico gerado pela Companhia em 2015 foi de R$ 1.312,3 milhões, contra R$ 2.259,4 milhões
gerados em 2014, agregando valor aos seguintes segmentos da sociedade, conforme distribuição a seguir:
salários, encargos e benefícios aos empregados (59,21%); impostos, taxas e contribuições aos governos
federal, estaduais e municipais (61,63%); juros aos financiadores (15,43%); e prejuízo aos acionistas
(-36,27%).
b. variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de
volumes e introdução de novos produtos e serviços
O principal indicador de inflação que influencia as operações realizadas pela Companhia é o IPCA, índice
que reajusta as tarifas de fornecimento de energia elétrica, além dos despachos realizados pelo Operador
Nacional do Sistema Elétrico - ONS e o preço praticado no Mercado de Curto Prazo.
c. impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa
de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor, quando relevante
A situação financeira e o resultado das operações da Chesf são afetados pela inflação, uma vez que parte de
suas receitas são indexadas a índices de inflação (IPCA) e seus custos operacionais tendem a seguir tais
índices. Em 31/12/2015, 35,33% dos financiamentos e empréstimos obtidos pela Chesf não detinham
indexador (24,14%, em 2014). Mais da metade, 51,01%, foram idexados pelo CDI (75,83%, em 2014).
Ainda em 2015, 13,64% dessas obrigações foram indexadas pela taxa de juros de longo prazo, e apenas
0,02% do endividamento total de R$ 1,5 bilhões (R$ 1,2 bilhão em 2014) foram reajustados pelo IPCA.
Consequentemente, a exposição da Chesf a risco de inflação era de apenas R$ 300 mil, em 31 de dezembro
de 2015. Cada variação de 1,0% no IPCA teria um impacto de R$ 3 mil no resultado financeiro da
Companhia. Variações na taxa de juros podem impactar a inflação e, portanto, pode indiretamente expor a
Chesf a mudanças das taxas de juros que podem representar elevações no custo de seus financiamentos.
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a. introdução ou alienação de segmento operacional
Não houve nem há expectativa de introdução ou alienação de segmento operacional.
b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária
Ao longo dos últimos anos, a Companhia vem realizando investimentos em Sociedades de Propósito
Específico – SPE, em parceria com a iniciativa privada, na qual figura como acionista minoritário. São
empreendimentos em áreas de geração e de transmissão de energia elétrica.
Em 2014, a Companhia adquiriu o controle das SPEs dos Complexos Eólicos Pindaí I e II, quais sejam,
Acauã Energia S.A., Angical 2 Energia S.A., Arapapá Energia S.A., Caititú 2 Energia S.A., Caititú 3
Energia S.A., Carcará Energia S.A., Corrupião 3 Energia S.A., Teiú 2 Energia S.A., Coqueirinho 2
Energia S.A. e Papagaio Energia S.A., mediante a diluição, de forma definitiva, da participação acionária
do sócio Sequoia Capital Ltda. nos referidos empreendimentos.
Em 2015 a Companhia adquiriu o controle da SPE Tamanduá Mirim 2 Energia S.A. (Complexo Eólico
Pindaí III), também mediante a diluição, de forma definitiva, da participação acionária do sócio Sequoia
Capital Ltda. no referido empreendimento.
Ainda em 2015, a Companhia recebeu autorização da Aneel e do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE para a aquisição das ações da SPE Extremoz Transmissora do Nordeste – ETN S.A.,
faltando apenas a aprovação do DEST para a conclusão da operação. A acionista CTEEP, participante do
consórcio vencedor do empreendimento, manifestou a sua saída do projeto desde o início do mesmo, tendo
no entanto permanecido na sociedade até a conclusão de todos os procedimentos para a transferência
definitiva. Todos os investimentos na SPE foram realizados com recursos próprios da Chesf.
Os aportes de capital e adiantamentos para futuro aumento de capital realizados por parte da Companhia nos
investimentos em SPEs, totalizaram R$ 1.181,9 milhões em 2013, R$ 1.477,6 milhões em 2014, e
R$ 1.352,5 milhões em 2015.
As Sociedades de Propósito Específico, nas quais a Companhia tem participação, encontram-se
discriminadas a seguir:

STN - Sistema de Transmissão do Nordeste

49,00%

Data de
Constituição/Aquisição
27/10/2003

Integração Transmissora de Energia S.A.

12,00%

20/12/2005

Energética Águas da Pedra S.A.

24,50%

03/04/2007

Manaus Transmissora de Energia S.A.

19,50%

22/04/2008

Interligação Elétrica do Madeira S.A.

24,50%

18/12/2008

Manaus Construtora Ltda

19,50%

30/01/2009

ESBR Participações S.A.

20,00%

12/02/2009

TDG - Transmissora Delmiro Gouveia S.A.

49,00%

12/01/2010

Norte Energia S.A.

15,00%

21/07/2010

Sete Gameleiras S.A.

49,00%

07/10/2010

São Pedro do Lago S.A.

49,00%

07/10/2010

Pedra Branca S.A.

49,00%

07/10/2010

Extremoz Transmissora do Nordeste - ETN S.A.

100,00%

07/07/2011

Interligação Elétrica Garanhuns S.A.

49,00%

22/09/2011

Usina de Energia Eólica Caiçara I S.A.

49,00%

12/03/2012

Sociedade de Propósito Específico

Participação (%)
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Usina de Energia Eólica Caiçara II S.A.

49,00%

13/03/2012

Usina de Energia Eólica Junco I S.A.

49,00%

14/03/2012

Usina de Energia Eólica Junco II S.A.

49,00%

15/03/2012

Ventos de Santa Joana IX Energias Renováveis S.A

49,00%

03/10/2013

Ventos de Santa Joana X Energias Renováveis S.A

49,00%

03/10/2013

Ventos de Santa Joana XI Energias Renováveis S.A

49,00%

03/10/2013

Ventos de Santa Joana XII Energias Renováveis S.A

49,00%

03/10/2013

Ventos de Santa Joana XIII Energias Renováveis S.A

49,00%

03/10/2013

Ventos de Santa Joana XV Energias Renováveis S.A

49,00%

03/10/2013

Ventos de Santa Joana XVI Energias Renováveis S.A

49,00%

03/10/2013

Companhia Energética SINOP S.A

24,50%

28/10/2013

Acauã Energia S.A

99,93%

14/11/2013

Angical 2 Energia S.A

99,96%

14/11/2013

Arapapá Energia S.A

99,90%

14/11/2013

Caititu 2 Energia S.A

99,96%

14/11/2013

Caititu 3 Energia S.A

99,96%

14/11/2013

Carcará Energia S.A

99,96%

14/11/2013

Corrupião 3 Energia S.A

99,96%

14/11/2013

Teiú 2 Energia S.A

99,95%

14/11/2013

Baraúnas I Energética S.A

49,00%

18/11/2013

Mussambê Energética S.A

49,00%

18/11/2013

Morro Branco I Energética S.A

49,00%

18/11/2013

Ventos de Santo Augusto IV Energias Renováveis S.A

49,00%

22/11/2013

Ventos de Santa Joana I Energias Renováveis S.A

49,00%

23/11/2013

Ventos de Santa Joana III Energias Renováveis S.A

49,00%

23/11/2013

Ventos de Santa Joana IV Energias Renováveis S.A

49,00%

23/11/2013

Ventos de Santa Joana V Energias Renováveis S.A

49,00%

23/11/2013

Ventos de Santa Joana VII Energias Renováveis S.A

49,00%

23/11/2013

Baraúnas II Energética S.A

49,00%

26/12/2013

Banda de Couro Energética S.A

49,00%

26/12/2013

Eólica Serra das Vacas III S.A

49,00%

17/01/2014

Eólica Serra das Vacas IV S.A

49,00%

17/01/2014

Coqueirinho 2 Energia S.A

99,98%

03/02/2014

Papagaio Energia S.A

99,96%

03/02/2014

Tamanduá Mirim 2 Energia S.A

83,01%

03/02/2014

Eólica Serra das Vacas I S.A

49,00%

21/02/2014

Eólica Serra das Vacas II S.A

49,00%

21/02/2014

Chapada do Piauí I Holding S.A.

49,00%

08/05/2014

VamCruz I Participações S.A.

49,00%

07/07/2014

Chapada do Piauí II Holding S.A.

49,00%

08/05/2014

Eólica Serra das Vacas Holding S.A.

49,00%

08/10/2015
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O saldo contábil dos investimentos em SPE ao término dos três últimos exercícios foram os seguintes:
R$ mil
Participações Societárias

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

STN - Sistema de Transmissão do Nordeste

176.941

163.434

195.154

Energética Águas da Pedra S.A.

103.307

89.580

92.842

42.084

41.064

38.152

Manaus Transmissora de Energia S.A.

244.950

215.793

207.038

Interligação Elétrica do Madeira S.A.

489.031

444.155

371.044

ESBR Participações S.A.

1.396.062

1.453.682

1.376.070

Manaus Construtora Ltda

7.449

4.724

3.533

TDG - Transmissora Delmiro Gouveia S.A.

7.236

28.013

49.829

Integração Transmissora de Energia S.A.

Norte Energia S.A.

1.042.090

804.066

631.824

Sete Gameleiras S.A.

22.888

20.799

20.243

São Pedro do Lago S.A.

16.423

16.268

15.118

Pedra Branca S.A.

17.592

14.256

14.096

318.972

181.526

98.659

36.079

7.180

1.505

Usina de Energia Eólica Junco I S.A.

-

18.824

5.193

Usina de Energia Eólica Junco II S.A.

-

19.087

5.285

Usina de Energia Eólica Caiçara I S.A.

-

20.976

5.280

Usina de Energia Eólica Caiçara II S.A.

-

14.106

3.399

73.368

-

-

Ventos de Santa Joana IX Energias Renováveis S.A

-

16.904

7.690

Ventos de Santa Joana X Energias Renováveis S.A

-

16.185

7.690

Ventos de Santa Joana XI Energias Renováveis S.A

-

14.890

7.690

Ventos de Santa Joana XII Energias Renováveis S.A

-

18.711

7.690

Ventos de Santa Joana XIII Energias Renováveis S.A

-

16.498

7.690

Ventos de Santa Joana XV Energias Renováveis S.A

-

18.505

7.690

Ventos de Santa Joana XVI Energias Renováveis S.A

-

17.364

7.690

109.497

-

-

Baraúnas I Energética S.A

17.356

(27)

-

Mussambê Energética S.A

21.724

19.955

-

Morro Branco I Energética S.A

17.019

15.549

-

Baraúnas II Energética S.A

585

615

-

Banda de Couro Energética S.A

928

961

-

Eólica Serra das Vacas I S.A.

-

14.925

-

Eólica Serra das Vacas II S.A.

-

14.405

-

Eólica Serra das Vacas III S.A.

-

14.023

-

Eólica Serra das Vacas IV S.A.

-

14.524

-

97.374

-

-

Ventos de Santa Joana I Energias Renováveis S.A

-

17.774

-

Ventos de Santa Joana III Energias Renováveis S.A

-

20.000

-

Ventos de Santa Joana IV Energias Renováveis S.A

-

16.926

-

Interligação Elétrica Garanhuns S.A.
Extremoz Transmissora do Nordeste S.A.

VamCruz I Participações S.A.

Chapada do Piauí I Holding S.A.

Eólica Serra das Vacas Holding S.A.
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Ventos de Santa Joana V Energias Renováveis S.A

-

17.774

-

Ventos de Santa Joana VII Energias Renováveis S.A

-

17.774

-

Ventos de Santo Augusto IV Energias Renováveis S.A

-

17.774

-

142.187

-

-

Companhia Energética SINOP S.A.

89.526

87.047

-

Acauã Energia S.A

34.280

7.674

-

Angical 2 Energia S.A

51.102

12.722

-

Arapapá Energia S.A

19.621

5.123

-

Caititu 2 Energia S.A

47.531

12.722

-

Caititu 3 Energia S.A

43.776

12.722

-

Carcará Energia S.A

49.658

11.996

-

Corrupião 3 Energia S.A

52.299

12.722

-

Teiú 2 Energia S.A

39.464

10.185

-

Coqueirinho 2 Energia S.A

90.872

21.415

-

Papagaio Energia S.A

57.646

13.375

-

Tamanduá Mirim 2Energia S.A

76.607

10.435

-

5.053.524

4.097.680

3.188.094

Chapada do Piauí II Holding S.A.

c. eventos ou operações não usuais
Não há eventos ou operações não usuais praticadas pela Companhia.
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Os diretores devem comentar:
a. mudanças significativas nas práticas contábeis
As Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas estão apresentadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e com os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários CVM e legislação específica da Aneel, quando esta não estiver conflitante com as práticas contábeis
adotadas no Brasil vigentes em 31/12/2015, bem como com as Normas Internacionais de Relatório
Financeiro (International Financial Reporting Standards – IFRS) emitidas pelo International Accounting
Standards Board – IASB.
As práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas nas demonstrações financeiras individuais, a partir de
2014, não diferem das Normas Internacionais de Contabilidade (International Financial Reporting
Standards – IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB, uma vez que estas
normas passaram a permitir a aplicação do método de equivalência patrimonial em controladas nas
demonstrações individuais. Essas demonstrações individuais são divulgadas em conjunto com as
demonstrações financeiras consolidadas.
As práticas contábeis adotadas pela Companhia estão detalhadas na nota explicativa nº 4 das suas
Demonstrações Financeiras.
b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Em 2015 a Companhia passou a consolidar em suas Demonstrações Financeiras os seus investimentos nas
SPEs Tamanduá Mirim 2 Energia S.A. e Extremoz Transmissora do Nordeste ETN S.A.
A Companhia, em 31/12/2014, apresentou as suas Demonstrações Financeiras de forma consolidada, visto
que a partir de 29/10/2014 passou a exercer o controle das Sociedades de Propósito Específico componentes
dos Complexos Eólicos Pindaí I e Pindaí II.
A partir de 2013, com base nas modificações introduzidas no pronunciamento contábil CPC 19 (R2), de 23
de novembro de 2012, os investimentos em Empreendimentos Controlados em Conjunto passaram a ser
refletidos nas Demonstrações Financeiras da Companhia, tão somente, por meio do método da equivalência
patrimonial não mais apresentando as Demonstrações Financeiras pelo critério de consolidação proporcional.
No procedimento anterior, os saldos das contas contábeis das empresas controladas em conjunto eram
refletidos de forma proporcional nas respectivas contas das Demonstrações Financeiras Consolidadas da
Chesf. Com o novo procedimento, sem a consolidação proporcional, esses efeitos passaram a ser refletidos
em uma conta patrimonial representativa do referido investimento, e, no resultado, nas contas de ganhos ou
de perdas de equivalência patrimonial. As políticas contábeis das empresas controladas são ajustadas, quando
necessário, para assegurar a uniformização das políticas adotadas pela Companhia.
c. ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor
O parecer emitido pelos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras de 31 de
dezembro de 2015, datado de 28 de março de 2016, contêm ressalvas e possui as seguintes ênfases:
“Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações financeiras
Riscos relacionados a conformidade com leis e regulamentos - Lava Jato
Conforme mencionado na nota explicativa nº 4.17 (a), em conexão com os processos de investigação
pelas autoridades públicas federais na operação conhecida como “Lava Jato” e seus
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desdobramentos, a Administração da Companhia tomou conhecimento, por meio de veiculação pela
mídia ou de outra forma, da existência de supostos atos ilegais, dentre eles supostos pagamentos de
propinas por administradores e ex-administradores de construtoras envolvidas em certos
empreendimentos, a Funcionários e/ou Administradores e/ou Diretores de sua controladora a
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) e/ou suas investidas consolidadas e/ou avaliadas
pelo método de equivalência patrimonial.
Em decorrência, a Eletrobras, conforme aprovado pelo seu Conselho de Administração, contratou
empresa independente especializada para conduzir investigação relacionada ao assunto acima e
eventuais descumprimentos de leis e regulamentos, no contexto da legislação do Brasil e dos
Estados Unidos da América. Adicionalmente, a Eletrobras criou uma Comissão Independente para
gestão e supervisão dos trabalhos de investigação em andamento, conduzidos pela empresa
independente contratada.
Considerando que as ações relacionadas à investigação desses assuntos estão ainda em andamento,
portanto, sem quaisquer resultados conclusivos, os possíveis impactos decorrentes da resolução
final destes temas, sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2015 não são conhecidos e não puderam ser estimados pela Companhia.
Consequentemente, não nos foi possível determinar se havia a necessidade de ajustes ou divulgações
em decorrência desses assuntos nas referidas demonstrações financeiras.
Opinião com ressalva
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito no parágrafo “Base para
opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
individual e consolidada da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF em 31 de
dezembro de 2015, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board - IASB.
Ênfase
Valores a receber sujeitos à aprovação do regulador
Conforme descrito nas notas explicativas nºs 1 e 2.3, a Companhia aceitou as condições de
renovação antecipada das concessões previstas na Medida Provisória 579 (Lei n° 12.783/13),
assinando em 4 de dezembro de 2012 os contratos de prorrogação das concessões afetadas.
Os saldos residuais dos ativos de transmissão, em 31 de maio de 2000, assim como os saldos
residuais de geração hidráulica, em 31 de dezembro de 2012, exceto quanto aos respectivos projetos
básicos, foram avaliados sob responsabilidade da Companhia e os respectivos laudos foram
enviados à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL para homologação, objetivando
recebimento de indenização.
Em 31 de dezembro de 2015, os saldos residuais dos ativos de transmissão e geração citados acima,
totalizam R$ 1.187.029 mil e R$ 487.822 mil, respectivamente, e foram determinados pela
Companhia a partir de suas melhores estimativas e interpretação da legislação, podendo sofrer
alterações até a homologação final e realização dos mesmos.
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Continuidade operacional de empresas investidas
Conforme citado na nota explicativa nº 31.3, a Companhia mantém investimentos nas controladas
em conjunto ESBR Participações S.A. e Norte Energia S.A., as quais vêm incorrendo em gastos
significativos relacionados ao desenvolvimento dos projetos hidrelétricos da UHE Jirau (Rio Xingó)
e UHE Belo Monte (Rio Madeira). Esses gastos, de acordo com as estimativas da Administração das
investidas, deverão ser absorvidos pelas receitas futuras geradas pelos projetos. A conclusão das
obras, e consequente início das operações, dependem da capacidade dessas investidas para
continuar a obter os recursos necessários e/ou da manutenção do suporte financeiro por parte da
Companhia e demais acionistas.
Adicionalmente, as investidas ESBR Participações S.A., Norte Energia S.A., Companhia Energética
Sinop S.A. e as investidas que formam o Complexo Eólico Sento Sé III, Chapada do Piauí II Holding
S.A., e Eólica Serra das Vacas Holding S.A., nas quais a Companhia participa com 20%, 15%,
24,5% e as demais investidas com 49%, respectivamente, apresentavam, em 31 de dezembro de
2015, capital circulante líquido negativo total no montante de R$ 2.069.872 mil, porém não
apresentam passivo a descoberto.
Nossa opinião não está ressalvada em função desses assuntos.”
Quanto à Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações financeiras “Riscos relacionados a
conformidade com leis e regulamentos - Lava Jato”, a Diretoria esclarece que a Companhia vem
implementando medidas internas visando a mitigaçãos dos riscos de envolvimento da empresa, seus
colaboradores, representantes e parceiros em práticas ilegais. A Companhia criou a Gerência de Compliance,
e iniciou a implementação do Programa Anticorrupção das Empresas Eletrobras.
O Programa Anticorrupção das Empresas Eletrobras, aprovado pela Diretoria Executiva da Holding e
endossado pelo seu Conselho de Administração, para aplicação no âmbito das empresas Eletrobras, é um
conjunto de ações contínuas que visam identificar, corrigir e prevenir fraudes e corrupções, garantindo o
cumprimento das Leis Anticorrupção por parte das empresas, dos colaboradores, de representantes, sócios de
joint ventures e outras afiliadas. As empresas Eletrobras fortalecem, com a implantação do programa, o
compromisso de manter os mais altos níveis de padrões profissionais e éticos na condução de seus negócios,
combatendo a corrupção e preservando a confiança do mercado.
De acordo com a política das Empresas Eletrobras, todos os colaboradores e representantes das empresas, e
todos os sócios de joint ventures ou outras afiliadas em situação semelhante devem observar integralmente
todas as leis e regulamentos anticorrupção aplicáveis, as quais incluem, mas não se limitam a Lei contra
Práticas de Corrupção Estrangeiras de 1977, e subsequentes alterações (a Foreign Corrupt Practices Act,
"FCPA") e à Lei no. 12.846, de 01 de agosto de 2013, conhecida como a “Lei Anticorrupção Brasileira”.
Em relação ao parágrafo de ênfase acima, referente à “Valores a receber sujeitos a aprovação do
regulador”, a Diretoria entende que a Companhia será indenizada dos valores relativos aos ativos de
transmissão e geração abrangidos na ênfase, os quais foram determinados pela administração a partir de suas
melhores estimativas e interpretação da legislação vigente.
A Companhia, em 11/12/2014, apresentou à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, documentação
comprobatória para requerimento de indenização complementar dos investimentos vinculados a bens
reversíveis, ainda não amortizados ou não depreciados, dos ativos de geração de energia elétrica, para fins do
processo de indenização dos Aproveitamentos Hidrelétricos, previsto nos termos da Lei nº 12.783, de
11/01/2013. O valor da indenização complementar requerida à Aneel é de R$ 4.802,3 milhões, em valores de
dezembro de 2012, correspondente aos seguintes Aproveitamentos Hidrelétricos: Xingó, Paulo Afonso I, II,
III e IV, Apolônio Sales (Moxotó), Luiz Gonzaga (Itaparica), Boa Esperança, Pedra e Funil, com potência
total instalada de 9.208,5 MW. O recebimento, se aprovado, se dará por indenização em espécie ou por
reconhecimento na base tarifária.
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Em 06/03/2015, a Chesf apresentou à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, documentação
comprobatória para requerimento de indenização complementar, elaborada por empresa credenciada junto à
Aneel, para fins do processo de indenização das instalações da denominada Rede Básica do Sistema
Existente – RBSE e Demais Instalações de Transmissão – RPC, conforme a Lei nº 12.783/2013. O valor da
indenização complementar requerida à Aneel é de R$ 5.627,2 milhões, em valores de dezembro de 2012.
A Companhia esclarece que os valores requeridos das indenizações complementares dos ativos de geração de
energia elétrica e das instalações de transmissão estão sujeitos à aprovação pela Aneel, conforme previsto
nas Resoluções ANEEL nº 596, de 19/12/2013 e nº 589, de 10/12/2013, desta forma, os efeitos econômicofinanceiros para a Companhia, assim como seus efeitos nas Demonstrações Financeiras, estão condicionados
à referida homologação.
Quanto ao parágrafo de ênfase acima, referente à “Continuidade operacional de empresas investidas”, a
Diretoria esclarece que os empreendimentos mencionados estão em fase avançada de construção. Além do
mais, a Companhia e os demais acionistas nos referidos empreendimentos tem o compromisso de aportar os
recursos necessários até que os empreendimentos estejam plenamente concluídos.
O parecer emitido pelos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras de 31 de
dezembro de 2014, datado de 26 de março de 2015, não contêm ressalvas e possui as seguintes ênfases:
“Valores a receber sujeitos à aprovação do regulador
Conforme descrito nas notas explicativas nºs 1 e 2.3, a Companhia aceitou as condições de
renovação antecipada das concessões previstas na Medida Provisória 579 (Lei n° 12.783/13),
assinando em 4 de dezembro de 2012 os contratos de prorrogação das concessões afetadas. Os
saldos residuais dos ativos de transmissão, em 31 de maio de 2000, assim como os saldos residuais
de geração hidráulica, em 31 de dezembro de 2012, exceto quanto aos respectivos projetos básicos,
foram avaliados sob responsabilidade da Companhia e os respectivos laudos foram enviados à
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL para homologação, objetivando recebimento de
indenização.
Em 31 de dezembro de 2014, os saldos residuais dos ativos de transmissão e geração citados acima,
montam a R$ 1.187.029 mil e R$ 487.822 mil, respectivamente, e foram determinados pela
Companhia a partir de suas melhores estimativas e interpretação da legislação, podendo sofrer
alterações até a homologação final e realização dos mesmos.
Nossa conclusão não contém ressalvas em função desse assunto.
Continuidade operacional de empresas investidas
Conforme citado na nota explicativa nº 28.3, a Companhia mantém investimentos nas controladas
em conjunto ESBR Participações S.A. e Norte Energia S.A., as quais vêm incorrendo em gastos
significativos relacionados ao desenvolvimento dos projetos hidrelétricos da UHE Jirau (Rio Xingó)
e UHE Belo Monte (Rio Madeira). Esses gastos, de acordo com as estimativas da administração das
investidas, deverão ser absorvidos pelas receitas futuras geradas pelos projetos. A conclusão das
obras, e consequente início das operações, dependem da capacidade dessas investidas para
continuar a obter os recursos necessários e/ou da manutenção do suporte financeiro por parte da
Companhia e demais acionistas.
Adicionalmente, as investidas ESBR Participações S.A. e Manaus Transmissora S.A. e as investidas
que formam o Complexo Eólico Piauí I e Complexo Eólico Piauí II, nas quais a Companhia
participa com 20%, 19,5% e ambas 49%, respectivamente, apresentavam, em 31 de dezembro de
2014, capital circulante líquido negativo total no montante de R$ 943.137 mil, porém não
apresentam passivo a descoberto.
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Nossa opinião não está ressalvada em função desses assuntos.
Riscos relacionados a conformidade com leis e regulamentos
Conforme mencionado na nota explicativa nº 4.17.a), em função de notícias veiculadas na mídia a
respeito do suposto envolvimento da Companhia e/ou suas investidas no processo de investigação
pelas autoridades públicas federais na operação conhecida como “Lava Jato”, a administração da
Companhia adotou algumas ações acautelatórias de caráter interno, com o propósito de identificar
eventuais descumprimentos de leis e regulamentos relacionados ao tema. Algumas dessas ações
ainda estão em curso, porém, com base nas informações conhecidas pela Companhia até o
momento, na avaliação da administração, eventuais impactos relacionados a este assunto, se
houver, não seriam materiais nas demonstrações financeiras relativas a 2014. Entretanto, como a
operação “Lava Jato” ainda está em andamento, existe incerteza sobre futuros desdobramentos
decorrentes do processo de investigação conduzido pelas autoridades públicas e seus eventuais
efeitos nas demonstrações financeiras da Companhia.
Nossa opinião não contém ressalva em função desse assunto.”
Em relação ao parágrafo de ênfase acima, referente à “Valores a receber sujeitos a aprovação do
regulador”, a Diretoria entende que a Companhia será indenizada dos valores relativos aos ativos de
transmissão e geração abrangidos na ênfase, os quais foram determinados pela administração a partir de suas
melhores estimativas e interpretação da legislação vigente.
A Companhia, em 11/12/2014, apresentou à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, documentação
comprobatória para requerimento de indenização complementar dos investimentos vinculados a bens
reversíveis, ainda não amortizados ou não depreciados, dos ativos de geração de energia elétrica, para fins do
processo de indenização dos Aproveitamentos Hidrelétricos, previsto nos termos da Lei nº 12.783, de
11/01/2013. O valor da indenização complementar requerida à Aneel é de R$ 4.802,3 milhões, em valores de
dezembro de 2012, correspondente aos seguintes Aproveitamentos Hidrelétricos: Xingó, Paulo Afonso I, II,
III e IV, Apolônio Sales (Moxotó), Luiz Gonzaga (Itaparica), Boa Esperança, Pedra e Funil, com potência
total instalada de 9.208,5 MW. O recebimento, se aprovado, se dará por indenização em espécie ou por
reconhecimento na base tarifária.
Em 06/03/2015, a Chesf apresentou à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, documentação
comprobatória para requerimento de indenização complementar, elaborada por empresa credenciada junto à
Aneel, para fins do processo de indenização das instalações da denominada Rede Básica do Sistema
Existente – RBSE e Demais Instalações de Transmissão – RPC, conforme a Lei nº 12.783/2013. O valor da
indenização complementar requerida à Aneel é de R$ 5.627,2 milhões, em valores de dezembro de 2012.
A Companhia esclarece que os valores requeridos das indenizações complementares dos ativos de geração de
energia elétrica e das instalações de transmissão estão sujeitos à aprovação pela Aneel, conforme previsto
nas Resoluções ANEEL nº 596, de 19/12/2013 e nº 589, de 10/12/2013, desta forma, os efeitos econômicofinanceiros para a Companhia, assim como seus efeitos nas Demonstrações Financeiras, estão condicionados
à referida homologação.
Quanto ao parágrafo de ênfase acima, referente à “Continuidade operacional de empresas investidas”, a
Diretoria esclarece que os empreendimentos mencionados estão em fase avançada de construção. Além do
mais, a Companhia e os demais acionistas nos referidos empreendimentos tem o compromisso de aportar os
recursos necessários até que os empreendimentos estejam plenamente concluídos.
Quanto ao parágrafo de ênfase acima, referente à “Riscos relacionados a conformidade com leis e
regulamentos”, a Diretoria esclarece que a Companhia vem implementando medidas internas visando a
mitigaçãos dos riscos de envolvimento da empresa, seus colaboradores, representantes e parceiros em

PÁGINA: 173 de 302

Formulário de Referência - 2016 - CIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO

Versão : 5

10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do
auditor
práticas ilegais. A Companhia criou a Gerência de Compliance, e inciou a implementação do Programa
Anticorrupção das Empresas Eletrobras.
O Programa Anticorrupção das Empresas Eletrobras, aprovado pela Diretoria Executiva da Holding e
endossado pelo seu Conselho de Administração, para aplicação no âmbito das empresas Eletrobras, é um
conjunto de ações contínuas que visam identificar, corrigir e prevenir fraudes e corrupções, garantindo o
cumprimento das Leis Anticorrupção por parte das empresas, dos colaboradores, de representantes, sócios de
joint ventures e outras afiliadas. As empresas Eletrobras fortalecem, com a implantação do programa, o
compromisso de manter os mais altos níveis de padrões profissionais e éticos na condução de seus negócios,
combatendo a corrupção e preservando a confiança do mercado.
De acordo com a política das Empresas Eletrobras, todos os colaboradores e representantes das empresas, e
todos os sócios de joint ventures ou outras afiliadas em situação semelhante devem observar integralmente
todas as leis e regulamentos anticorrupção aplicáveis, as quais incluem, mas não se limitam a Lei contra
Práticas de Corrupção Estrangeiras de 1977, e subsequentes alterações (a Foreign Corrupt Practices Act,
"FCPA") e à Lei no. 12.846, de 01 de agosto de 2013, conhecida como a “Lei Anticorrupção Brasileira”.
O parecer emitido pelos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras de 31 de
dezembro de 2013, datado de 26 de março de 2014, não contêm ressalvas e possui as seguintes ênfases:
“Base de elaboração das demonstrações financeiras individuais
Conforme descrito na Nota 4, as demonstrações financeiras individuais foram elaboradas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. No caso da Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco – Chesf, essas práticas diferem das IFRS, aplicáveis às demonstrações financeiras
separadas, somente no que se refere à avaliação dos investimentos em coligadas e controladas em
conjunto pelo método de equivalência patrimonial, uma vez que para fins de IFRS seria custo ou
valor justo. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.
Impactos da Lei 12.783/2013
Conforme descrito na Nota 2.3, em 11 de setembro de 2012, o Governo Federal emitiu a Medida
Provisória nº 579, que trata das prorrogações de concessões de geração, distribuição e transmissão
de energia elétrica, e sobre a redução dos encargos setoriais. Tal Medida Provisória foi convertida,
em 11 de janeiro de 2013, na Lei nº 12.783/2013 e passou a ser regulamentada pelo Decreto
7.891/2013 de 23 de janeiro de 2013. As novas tarifas e o valor da indenização dos ativos
vinculados às concessões foram divulgados pela Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 579 e
a Portaria Interministerial do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Fazenda nº 580,
publicadas em edição extraordinária do Diário Oficial da União do dia 1º de novembro de 2012.
A Companhia aceitou as condições de renovação antecipada das concessões previstas na Medida
Provisória 579 (Lei 12.783/13), assinando em 4 de dezembro de 2012 os contratos de prorrogação
das concessões afetadas.
No que se refere às concessionárias que optaram pela prorrogação das concessões de transmissão
de energia elétrica, alcançadas pelo § 5º do art. 17 da Lei nº 9.074, de 1995, a Lei 12.783/2013 em
seu artigo 15, § 2º, autoriza o poder concedente a pagar, na forma de regulamento, o valor relativo
aos ativos considerados não depreciados existentes em 31 de maio de 2000, registrados pela
concessionária e reconhecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. A Companhia
está na fase de elaboração do laudo de avaliação dos referidos ativos para entrega à ANEEL que
terá 150 dias para se manifestar.
Adicionalmente, para os empreendimentos de geração, exceto os respectivos projetos básicos, a
Resolução Normativa ANEEL nº 596/2013, estabeleceu que as empresas deveriam se manifestar
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sobre o interesse em receber a indenização até 31 de dezembro de 2013, e a partir da manifestação,
estas possuem 180 dias para submeter à ANEEL as informações complementares para o cálculo da
parcela dos investimentos vinculados a bens reversíveis, realizados até 31 de dezembro de 2012,
ainda não amortizados ou depreciados. A Companhia se manifestou dentro do prazo estabelecido
pela ANEEL.
Os valores dos ativos de transmissão e geração abrangidos nessa situação correspondem a
R$ 1.187.029 mil e R$ 487.822 mil, respectivamente, em 31 de dezembro de 2013 e foram
determinados pela administração a partir de suas melhores estimativas e interpretação da
legislação acima, conforme descrito na Nota 2.3, podendo sofrer alterações até a homologação final
dos mesmos.
Nossa opinião não está ressalvada em função deste assunto.”
Em relação ao parágrafo de ênfase acima, referente à “Base de Elaboração das Demonstrações Financeiras
Individuais”, a Diretoria entende que as práticas contábeis adotadas no Brasil referentes às demonstrações
financeiras separadas divergem das práticas constantes nas Normas Internacionais emitidas pelo IFRS no
tocante a avaliação dos investimentos em controladas em conjunto e coligadas. As práticas contábeis
adotadas no Brasil preveem que estes investimentos sejam avaliados pelo método de equivalência
patrimonial. Já as práticas previstas nas normas internacionais emitidas pelo IFRS preveem que estes
investimentos sejam avaliados pelo método de custo ou valor justo.
Os diretores da Companhia entendem que esta diferença entre a prática adotada no Brasil e a prática disposta
nas normas internacionais emitidas pelo IFRS não traz impacto relevante na apresentação das Demonstrações
Financeiras.
Quanto aos parágrafos de ênfase acima, referente aos “Impactos da Lei 12.783/2013”, a Diretoria entende
que a Companhia será ressarcida dos valores dos ativos de transmissão e geração abrangidos na ênfase, os
quais foram determinados pela administração a partir de suas melhores estimativas e interpretação da
legislação vigente, observado, porém, que o referido ressarcimento, depende da homologação final do poder
concedente.
A Resolução Normativa ANEEL nº 589/2013, decorrente da audiência pública 101/2013, estabeleceu os
critérios para cálculo do Valor Novo de Reposição dos Ativos existentes em 31/05/2000 considerados não
depreciados (RBSE e RPC) para fins de indenização às concessionárias de transmissão e, no âmbito de
geração, a Resolução Normativa nº 596/2013, o fez, como resultado da Audiência Pública nº 092/2013. No
entanto, os cálculos das indenizações ainda serão homologados pela Aneel.
Com relação a geração, a Diretoria da Aneel, no mês de junho de 2013, determinou nova alteração de prazo
para apresentação dos documentos relativos à comprovação da realização dos investimentos vinculados a
bens reversíveis ainda não amortizados ou não depreciados e não indenizados, fixando-o para até no máximo
31 de dezembro de 2015.
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1D SUHSDUDomR GDV SUHVHQWHV 'HPRQVWUDo}HV )LQDQFHLUDV D &RPSDQKLD DGRWRX HVWLPDWLYDV H SUHPLVVDV
EDVHDGD QD H[SHULrQFLD H HP RXWURV IDWRUHV TXH HQWHQGH FRPR UD]RiYHLV H UHOHYDQWHV SDUD D VXD DGHTXDGD
DSUHVHQWDomR$LQGDTXHHVVDVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVVHMDPSHUPDQHQWHPHQWHPRQLWRUDGDVHUHYLVWDVSHOD
&RPSDQKLD D PDWHULDOL]DomR VREUH R YDORU FRQWiELO GH DWLYRV H SDVVLYRV H GH UHVXOWDGR GDV RSHUDo}HV VmR
LQFHUWRVSRUGHFRUUHUGRXVRGHMXOJDPHQWR

1RTXHVHUHIHUHjV HVWLPDWLYDVFRQWiEHLVDYDOLDGDVFRPRVHQGR DV PDLVFUtWLFDVD&RPSDQKLDIRUPDVHXV
MXOJDPHQWRVVREUHHYHQWRVIXWXURVYDULiYHLVHSUHPLVVDVFRPRDVHJXLU

x $WLYRVHSDVVLYRVILVFDLVGLIHULGRVVmRFDOFXODGRVHUHFRQKHFLGRVXWLOL]DQGRVHDVDOtTXRWDVDSOLFiYHLV
jVHVWLPDWLYDVGHOXFURWULEXWiYHOSDUDFRPSHQVDomRQRVDQRVHPTXHHVVDVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVHRV
SUHMXt]RVILVFDLVGHLPSRVWRGHUHQGDHEDVHVQHJDWLYDVGHFRQWULEXLomRVRFLDODFXPXODGRVGHYHUmRVHU
UHDOL]DGRV2VSUHMXt]RVILVFDLVHEDVHQHJDWLYDQmRSUHVFUHYHPHVXDFRPSHQVDomRILFDUHVWULWDDROLPLWH
GH  GR OXFUR WULEXWiYHO JHUDGR HP GHWHUPLQDGR H[HUFtFLR ILVFDO $V HVWLPDWLYDV GH OXFUR WULEXWiYHO
VmREDVHDGDVQRSODQRHVWUDWpJLFRGD&RPSDQKLDUHYLVDGRSHULRGLFDPHQWH(QWUHWDQWRROXFURWULEXWiYHO
IXWXURSRGHVHUPDLRURXPHQRUTXHDVHVWLPDWLYDVFRQVLGHUDGDVTXDQGRGDGHILQLomRGDQHFHVVLGDGHGH
UHJLVWUDURXQmRRPRQWDQWHGRDWLYRILVFDOGLIHULGR

x 3URYLV}HV6mRUHFRQKHFLGDVTXDQGRXPHYHQWRJHUDXPDREULJDomRIXWXUDFRPSUREDELOLGDGHSURYiYHO
GH VDtGD GH UHFXUVRV H VHX YDORU SRGH VHU HVWLPDGR FRP VHJXUDQoD 'HVWD IRUPD R YDORU FRQVWLWXtGR
FRPR SURYLVmR p D PHOKRU HVWLPDWLYD GH OLTXLGDomR GH XPD SURYiYHO REULJDomR QD GDWD GDV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV OHYDQGR HP FRQVLGHUDomR RV ULVFRV H LQFHUWH]DV UHODFLRQDGRV $V SURYLV}HV
VmRUHYLVDGDVHDMXVWDGDVSDUDOHYDUHPFRQWDDOWHUDo}HVQDVFLUFXQVWkQFLDVWDLVFRPRSUD]RGHSUHVFULomR
DSOLFiYHORXH[SRVLo}HVDGLFLRQDLVLGHQWLILFDGDVFRPEDVHHPQRYRVDVVXQWRVRXGHFLV}HVGHWULEXQDLV
2VUHVXOWDGRVUHDLVSRGHPGLIHULUGDVHVWLPDWLYDV

x &RQWUDWRV RQHURVRV  REULJDo}HV SUHVHQWHV UHVXOWDQWHV GH FRQWUDWRV RQHURVRV VmR UHFRQKHFLGDV H
PHQVXUDGDVFRPRSURYLV}HV8PFRQWUDWRRQHURVRH[LVWHTXDQGRRVFXVWRVLQHYLWiYHLVSDUDVDWLVID]HUDV
REULJDo}HVGRFRQWUDWRH[FHGHPRVEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVTXHVHHVSHUDPTXHVHMDPUHFHELGRVDRORQJR
GR PHVPR FRQWUDWR $ &RPSDQKLD XWLOL]DVH GH SUHPLVVDV UHODFLRQDGDV DRV FXVWRV H EHQHItFLRV
HFRQ{PLFRV GH FDGD FRQWUDWR SDUD D GHWHUPLQDomR GD H[LVWrQFLD RX QmR GH XP FRQWUDWR RQHURVR 2
PRQWDQWHUHODWLYRDRSHUtRGRGHORQJRSUD]RHVWmRUHFRQKHFLGRVDYDORUSUHVHQWHFRPEDVHHPWD[DGH
GHVFRQWRSyVLPSRVWRVDSURYDGRVSHODDGPLQLVWUDomR$HVWLPDWLYDFUtWLFDQDGHWHUPLQDomRGRPRQWDQWH
GHSURYLVmRSDUDDYHQGDIXWXUDGRFRQWUDWRpR3/'PpGLRKLVWyULFRDSURYDGRSHOR6LVWHPD(OHWUREUDV
FRPRSUHPLVVDSDUDRFiOFXORGDSURYLVmRGRFRQWUDWRRQHURVRH[FOXVLYDPHQWHSDUDILQVFRQWiEHLV

x 9DORU UHFXSHUiYHO GH DWLYRV GH ORQJD GXUDomR ± $ $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD DGRWD YDULiYHLV H
SUHPLVVDV HP WHVWH GH GHWHUPLQDomR GH UHFXSHUDomR GH DWLYRV GH ORQJD GXUDomR SDUD GHWHUPLQDomR GR
YDORU UHFXSHUiYHO GH DWLYRV H UHFRQKHFLPHQWR GH LPSDLUPHQW TXDQGR QHFHVViULR 1HVWD SUiWLFD VmR
DSOLFDGRV MXOJDPHQWRV EDVHDGRV QD H[SHULrQFLD QD JHVWmR GR DWLYR FRQMXQWR GH DWLYRV RX XQLGDGH
JHUDGRUD GH FDL[D TXH SRGHP HYHQWXDOPHQWH QmR VH YHULILFDU QR IXWXUR LQFOXVLYH TXDQWR j YLGD ~WLO
HFRQ{PLFDHVWLPDGDTXHUHSUHVHQWDDVSUiWLFDVGHWHUPLQDGDVSHOD$QHHODSOLFiYHLVDRVDWLYRVYLQFXODGRV
jFRQFHVVmRGRVHUYLoRS~EOLFRGHHQHUJLDHOpWULFDTXHSRGHPYDULDUHPGHFRUUrQFLDGDDQiOLVHSHULyGLFD
GRSUD]RGHYLGD~WLOHFRQ{PLFDGHEHQVHPYLJRU7DPEpPLPSDFWDPQDGHWHUPLQDomRGDVYDULiYHLVH
SUHPLVVDV XWLOL]DGDV QD GHWHUPLQDomR GRV IOX[RV GH FDL[D IXWXUR GHVFRQWDGRV SDUD ILQV GH
UHFRQKHFLPHQWR GR YDORU UHFXSHUiYHO GH DWLYRV GH ORQJD GXUDomR GLYHUVRV HYHQWRV LQWULQVHFDPHQWH
LQFHUWRV'HQWUHHVVHVHYHQWRVGHVWDFDPVHD PDQXWHQomRGRVQtYHLVGHFRQVXPRGHHQHUJLDHOpWULFDD
WD[D GH FUHVFLPHQWR GD DWLYLGDGH HFRQ{PLFD GR SDtV D GLVSRQLELOLGDGH GH UHFXUVRV KtGULFRV DOpP
GDTXHODVLQHUHQWHVDRILPGRVSUD]RVGHFRQFHVVmRGHVHUYLoRVS~EOLFRVGHHQHUJLDHOpWULFDGHWLGDVSHOD
&RPSDQKLDHPHVSHFLDOTXDQWRDRYDORUGHVXDUHYHUVmRDRILQDOGRSUD]RGHFRQFHVVmR1HVWHSRQWRIRL
DGRWDGDDSUHPLVVDGHLQGHQL]DomRFRQWUDWXDOPHQWHSUHYLVWDTXDQGRDSOLFiYHOSHORPHQRUHQWUHRYDORU
FRQWiELOUHVLGXDOH[LVWHQWHQRILQDOGRSUD]RGDVFRQFHVV}HVGHJHUDomRHWUDQVPLVVmRGHHQHUJLDHOpWULFD
HRYDORUQRYRGHUHSRVLomR
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x %DVHGHGHWHUPLQDomRGHLQGHQL]DomRSHORSRGHUFRQFHGHQWHVREUHFRQFHVV}HVGHVHUYLoRS~EOLFR
$0HGLGD3URYLVyULDQGHGHVHWHPEURGHFRQYHUWLGDQD/HLQHPGH
MDQHLURGHGHILQLXRYDORUQRYRGHUHSRVLomR 915 FRPRDEDVHGHGHWHUPLQDomRGHLQGHQL]DomR
SHORSRGHUFRQFHGHQWHVREUHFRQFHVV}HVGHVHUYLoRS~EOLFR$&RPSDQKLDDGRWDDSUHPLVVDGHTXHRV
EHQVVmRUHYHUVtYHLVQRILQDOGRVFRQWUDWRVGHFRQFHVVmRFRPGLUHLWRDRUHFHELPHQWRGHLQGHQL]DomRGR
3RGHU &RQFHGHQWH VREUH RV LQYHVWLPHQWRV DLQGD QmR DPRUWL]DGRV SHOR PHQRU HQWUH R YDORU UHVLGXDO
FRQWiELOHRYDORUQRYRGHUHSRVLomR6HJXLQGRHVVDSUHPLVVDIRUDPPDQWLGRVYDORUHVDUHFHEHUGRSRGHU
FRQFHGHQWHUHODFLRQDGRVD5HGH%iVLFDGR6LVWHPD([LVWHQWH±5%6(HDLQYHVWLPHQWRVUHDOL]DGRVDSyV
RSURMHWREiVLFRGDVXVLQDVRVTXDLVDLQGDVHUmRREMHWRGHKRPRORJDomRSHOD$QHHO

x 2EULJDo}HVDWXDULDLV$VREULJDo}HVDWXDULDLVVmRGHWHUPLQDGDVSRUFiOFXORVDWXDULDLVHODERUDGRVSRU
DWXiULRV LQGHSHQGHQWHV H RV UHVXOWDGRV UHDLV IXWXURV GDV HVWLPDWLYDV FRQWiEHLV XWLOL]DGDV QHVWDV
'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVSRGHPVHUGLVWLQWRVVREYDULiYHLVSUHPLVVDVHFRQGLo}HVGLIHUHQWHVGDTXHODV
H[LVWHQWHVHXWLOL]DGDVQDpSRFDGRMXOJDPHQWR

x 9LGD~WLOGRVEHQVGRLPRELOL]DGR±$&RPSDQKLDXWLOL]DRVFULWpULRVGHILQLGRVQDUHVROXomR$QHHOQ
GHGHMXQKRGHDWXDOL]DGDSHOD5HVROXomRQGHQDGHWHUPLQDomRGDYLGD
~WLOHVWLPDGDGRVEHQVGRDWLYRLPRELOL]DGR
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
$ &RPSDQKLD QmR SRVVXtD HP  GH GH]HPEUR GH  LWHQV QmR HYLGHQFLDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVTXHWHQKDPRXSRVVDPYLUDWHUHIHLWRUHOHYDQWH
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10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

1mRH[LVWHPLWHQVTXHQmRHVWHMDPFRQWHPSODGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD

PÁGINA: 179 de 302

Formulário de Referência - 2016 - CIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO

Versão : 5

10.8 - Plano de Negócios

$ &RPSDQKLD QR H[HUFtFLR GH  WHYH VHX 2UoDPHQWR GH ,QYHVWLPHQWR DSURYDGR SRU PHLR GD /HL
2UoDPHQWiULD$QXDO/2$QGHHUHYLVDGRDWUDYpVGD/HLQGH$
VHJXLUDSUHVHQWDPRVRGHPRQVWUDWLYRGRVLQYHVWLPHQWRVUHDOL]DGRVQRH[HUFtFLR




5PLO
'HVFULomR

5HDOL]DomR

,1)5$(6758785$
0DQXWHQomRGHEHQVLPyYHLV




0DQXWHQomRGHEHQVPyYHLV YHtFXORVHHTXLSDPHQWRV 
0DQXWHQomRGHLQIRUPiWLFDLQIRUPDomRHWHOHSURFHVVDPHQWR



*(5$d2
0DQXWHQomRVLVWHPDGHJHUDomRGHHQHUJLD




,PSODQWDomRGR3DUTXH(yOLFR&DVD1RYD



,PSODQWDomRGH3DUTXHV(yOLFRV)XWXURV



,PSODQWDomRGHSDUTXHVRODUHP3HWUROLQD



$PSOLDomRGDFDSDFLGDGHGHJHUDomRGD8+(,WDSDULFD



$PSOLDomRGRVLVWHPDGHJHUDomRGHHQHUJLD



&HQWUDLV6RODUHV)XWXUDV



,55,*$d25($66(17$0(172,7$3$5,&$



75$160,662
$PSOLDomRGRVLVWHPDGHWUDQVPLVVmRGR1RUGHVWH




5HIRUoRVHPHOKRULDVGRVLVWHPDGHWUDQVPLVVmR



0DQXWHQomRGRVLVWHPDGDWUDQVPLVVmR



,PSODQWDomRGDV6(6XDSH,,H6(6XDSH,,,
727$/*(5$/
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$&RPSDQKLDSRVVXLSUHYLVmRHPVHX2UoDPHQWRGH,QYHVWLPHQWRSDUDRH[HUFtFLRGHDSURYDGRSHOD
/HL2UoDPHQWiULD$QXDO±/2$QGHRYDORUWRWDOGH5PLOFRPDVVHJXLQWHV
DSOLFDo}HV

5PLO
'RWDomR2UoDPHQWiULD


'HVFULomR
,1)5$(6758785$
0DQXWHQomRGHEHQVLPyYHLV




0DQXWHQomRGHEHQVPyYHLV YHtFXORVHHTXLSDPHQWRV 



0DQXWHQomRGHLQIRUPiWLFDLQIRUPDomRHWHOHSURFHVVDPHQWR



*(5$d2
0DQXWHQomRVLVWHPDGHJHUDomRGHHQHUJLD




,PSODQWDomRGH3DUTXH(yOLFR&DVD1RYD



,PSODQWDomRGH3DUTXHV(yOLFRV)XWXURV



,PSODQWDomRGHSDUTXHVRODUHP3HWUROLQD



$PSOLDomRGDFDSDFLGDGHGHJHUDomRGD8+(,WDSDULFD



$PSOLDomRGRVLVWHPDGHJHUDomRGHHQHUJLD



&HQWUDLV6RODUHV)XWXUDV



,55,*$d25($66(17$0(172,7$3$5,&$



75$160,662



$PSOLDomRGRVLVWHPDGHWUDQVPLVVmRGR1RUGHVWH



5HIRUoRVHPHOKRULDVGRVLVWHPDGHWUDQVPLVVmR



0DQXWHQomRGRVLVWHPDGDWUDQVPLVVmR



,PSODQWDomRGDV6(6XDSH,,H6(6XDSH,,,
727$/*(5$/







$ SURVSHFomR GH QRYRV QHJyFLRV p SDUWH GD HVWUDWpJLD GD &KHVI GH H[SDQGLU VHXV VLVWHPDV GH *HUDomR H
7UDQVPLVVmR

1RVDQRVGHHD&RPSDQKLDQmRSDUWLFLSRXQRVOHLO}HVGHQRYRVHPSUHHQGLPHQWRVGHJHUDomRH
GHWUDQVPLVVmRGHHQHUJLDSURPRYLGRVSHOD$QHHO

1RDQRGHD&RPSDQKLDSDUWLFLSRXHREWHYHVXFHVVRHPGLYHUVRVOHLO}HVGHQRYRVHPSUHHQGLPHQWRV
SURPRYLGRVSHOD$QHHOUHODFLRQDGRVDVHJXLU

(PSUHHQGLPHQWRV&RUSRUDWLYRV

1R /HLOmR GH (QHUJLD $QHHO Q  $  D &KHVI IRL H[LWRVD QD FRPHUFLDOL]DomR GH HQHUJLD GH 
SDUTXHVHyOLFRVFRP0:VLWXDGRVQR(VWDGRGD%DKLDVHQGRHOHV

x &DVD1RYD,,
x &DVD1RYD,,,
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(PSUHHQGLPHQWRVHP6RFLHGDGH

1R/HLOmRGH(QHUJLD$QHHOQ $ D&KHVIIRLH[LWRVDQDFRPHUFLDOL]DomRGHHQHUJLDGD8VLQD
+LGUHOpWULFD 6LQRS D VHU FRQVWUXtGD QR ULR 7HOHV 3LUHV HP 0DWR *URVVR QXP WRWDO GH  0: FXMD
SDUWLFLSDomRGD&KHVIpGH
1R /HLOmR GH (QHUJLD $QHHO Q  /(5  D &KHVI IRL H[LWRVD QD FRPHUFLDOL]DomR GH HQHUJLD GH 
SDUTXHVHyOLFRVVHQGRHOHV
SDUTXHVQR(VWDGRGR3LDXtFRP0:
x 8((9HQWRVGH6DQWD-RDQD,;
x 8((9HQWRVGH6DQWD-RDQD;
x 8((9HQWRVGH6DQWD-RDQD;,
x 8((9HQWRVGH6DQWD-RDQD;,,
x 8((9HQWRVGH6DQWD-RDQD;,,,
x 8((9HQWRVGH6DQWD-RDQD;9
x 8((9HQWRVGH6DQWD-RDQD;9,

SDUTXHVQR(VWDGRGD%DKLDFRP0:
x 8((%DUD~QDV,
x 8((0XVVDPEr
x 8((0RUUR%UDQFR,
x 8(($FDXm
x 8(($QJLFDO
x 8(($UDSDSi
x 8((&DLWLWX
x 8((&DLWLWX
x 8((&DUFDUi
x 8((&RUUXSLmR
x 8((7HL~

1R /HLOmR GH (QHUJLD $QHHO Q  $  D &KHVI IRL H[LWRVD QD FRPHUFLDOL]DomR GH HQHUJLD GH 
SDUTXHVHyOLFRVVHQGRHOHV

SDUTXHVQR(VWDGRGR3LDXtFRP0:
x 8((9HQWRVGH6DQWD-RDQD,
x 8((9HQWRVGH6DQWD-RDQD,,,
x 8((9HQWRVGH6DQWD-RDQD,9
x 8((9HQWRVGH6DQWD-RDQD9
x 8((9HQWRVGH6DQWD-RDQD9,,
x 8((9HQWRVGH6DQWR$XJXVWR,9

SDUTXHVQR(VWDGRGH3HUQDPEXFRFRP0:
x 8((6HUUDGDV9DFDV,
x 8((6HUUDGDV9DFDV,,
x 8((6HUUDGDV9DFDV,,,
x 8((6HUUDGDV9DFDV,9

SDUTXHVQR(VWDGRGD%DKLDFRP0:
x 8((&RTXHLULQKR
x 8((3DSDJDLR

1R/HLOmRGH(QHUJLD$QHHOQ $ D&KHVIIRLH[LWRVDQDFRPHUFLDOL]DomRGHHQHUJLDGHPDLV
SDUTXHVHyOLFRVFRP0:VLWXDGRVQR(VWDGRGD%DKLDVHQGRHOHV
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x 8((%DQGDGH&RXUR
x 8((%DUD~QDV,,
x 8((7DPDQGXi0LULP


LLIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRGRVLQYHVWLPHQWRV

$VSULQFLSDLVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRSDUDRVHPSUHHQGLPHQWRVHPDQGDPHQWRHRVSUHYLVWRVVmRFRPSRVWDV
SRU UHFXUVRV ILQDQFHLURV H[LVWHQWHV GHFRUUHQWHV GDV LQGHQL]Do}HV JHUDomR GH FDL[D QDV VXDV RSHUDo}HV
ILQDQFLDPHQWRVFRQWUDWDGRVHDFRQWUDWDUHGLYLGHQGRVUHFHELGRV

LLLGHVLQYHVWLPHQWRVUHOHYDQWHVHPDQGDPHQWRHGHVLQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLGHVLQYHVWLPHQWRVHPDQGDPHQWRQHPSUHYLVmRSDUDVXDUHDOL]DomR

EGHVGHTXHMiGLYXOJDGDLQGLFDUDDTXLVLomRGHSODQWDVHTXLSDPHQWRVSDWHQWHVRXRXWURVDWLYRVTXH
GHYDPLQIOXHQFLDUPDWHULDOPHQWHDFDSDFLGDGHSURGXWLYDGRHPLVVRU

$SHQDVRGHVFULWRQRLWHPD

FQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRVLQGLFDQGR

LGHVFULomRGDVSHVTXLVDVHPDQGDPHQWRMiGLYXOJDGDV
LL PRQWDQWHV WRWDLV JDVWRV SHOR HPLVVRU HP SHVTXLVDV SDUD GHVHQYROYLPHQWR GH QRYRV SURGXWRV RX
VHUYLoRV
LLLSURMHWRVHPGHVHQYROYLPHQWRMiGLYXOJDGRV
LYPRQWDQWHVWRWDLVJDVWRVSHORHPLVVRUQRGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRVRXVHUYLoRV

1mRDSOLFiYHO
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10.9 - Outros fatores com influência relevante

7RGRV RV GHPDLV DVSHFWRV UHOHYDQWHV VREUH R UHVXOWDGR GR GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO GR H[HUFtFLR IRUDP
FRPHQWDGRVQRVLWHQVDQWHULRUHV
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas
$&RPSDQKLDQmRGLYXOJDSURMHo}HVFRQIRUPHOKHIDFXOWDRDUWLJRGD,QVWUXomR&90Q
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas
$&RPSDQKLDQmRGLYXOJDSURMHo}HVFRQIRUPHOKHIDFXOWDRDUWLJRGD,QVWUXomR&90Q
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa


$&RPSDQKLDpDGPLQLVWUDGDSRUXP&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHSRUXPD'LUHWRULD([HFXWLYD

$ 'LUHWRULD p FRQVWLWXtGD SRU XP 'LUHWRU3UHVLGHQWH HVFROKLGR GHQWUH RV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHDWpFLQFR'LUHWRUHVEUDVLOHLURVHOHLWRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPPDQGDWRGH
WUrVDQRVHFRPRH[HUFtFLRGHVXDVIXQo}HVHPUHJLPHGHWHPSRLQWHJUDO

2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR p IRUPDGR SRU XP 3UHVLGHQWH H PDLV FLQFR &RQVHOKHLURV WRGRV DFLRQLVWDV
HOHLWRV SHOD $VVHPEOHLD *HUDO FRP PDQGDWR GH XP DQR SRGHQGR VHU UHHOHLWRV 8P GRV PHPEURV GR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR p LQGLFDGR SHOR 0LQLVWUR GH (VWDGR GR 3ODQHMDPHQWR 2UoDPHQWR H *HVWmR H
RXWURPHPEURpHOHLWRFRPRUHSUHVHQWDQWHGRVHPSUHJDGRV

2&RQVHOKR)LVFDOpSHUPDQHQWHFRPSRVWRSRUWUrVPHPEURVHIHWLYRVHWUrVVXSOHQWHVFRPPDQGDWRGHXP
DQREUDVLOHLURVHOHLWRVSHOD$VVHPEOHLD*HUDO'HQWUHRVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOXPPHPEURHIHWLYR
HUHVSHFWLYRVXSOHQWHVmRUHSUHVHQWDQWHVGR7HVRXUR1DFLRQDO

2&RPLWrGH5LVFRVIXQFLRQDHPFDUiWHUSHUPDQHQWHFRPVHLVPHPEURVHIHWLYRVHTXDWURVXSOHQWHV

D
DWULEXLo}HVGHFDGDyUJmRHFRPLWrLGHQWLILFDQGRVHSRVVXHPUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULR

&RPSHWrQFLDVGD'LUHWRULD([HFXWLYD

$VFRPSHWrQFLDVGD'LUHWRULD([HFXWLYDVmRHVWDEHOHFLGDVQR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD2VQRUPDWLYRV
LQWHUQRVHVSHFLILFDPRXWUDVUHVSRQVDELOLGDGHVHSURFHGLPHQWRVDWULEXtGRVDRV'LUHWRUHV

&RPEDVHQR(VWDWXWR6RFLDODVFRPSHWrQFLDVVmR

,
DSURYDU HP KDUPRQLD FRP DV GLUHWUL]HV IXQGDPHQWDLV IL[DGDV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
QRUPDVRULHQWDGRUDVGDDomRGD&KHVI

,,
HODERUDUSODQRVGHHPLVVmRGHWtWXORVGHYDORUHVPRELOLiULRVSDUDVHUHPVXEPHWLGRVjDSUHFLDomRGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHSRVWHULRUPHQWHj$VVHPEOHLD*HUDO

,,,
HODERUDUHVXEPHWHUjDSURYDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

D RVSODQRVDQXDLVGHQHJyFLRVHRSODQRHVWUDWpJLFRGD&KHVI
E RVSURJUDPDVDQXDLVGHGLVSrQGLRVHGHLQYHVWLPHQWRVGD&KHVIFRPRVUHVSHFWLYRVSURMHWRV
F RVRUoDPHQWRVGHFXVWHLRHGHLQYHVWLPHQWRVGD&KHVIH
G DDYDOLDomRGRUHVXOWDGRGHGHVHPSHQKRGDVDWLYLGDGHVGD&KHVI

,9
HODERUDUHDSURYDURVHX5HJLPHQWR,QWHUQR

9
GHFLGLU VREUH FRQWUDWDo}HV GH REUDV HPSUHLWDGDV ILVFDOL]DomR ORFDomR GH VHUYLoRV FRQVXOWRULDV
IRUQHFLPHQWRV H VLPLODUHV TXH HQYROYDP UHFXUVRV ILQDQFHLURV FXMRV YDORUHV VHMDP LQIHULRUHV DR OLPLWH
SUHYLDPHQWHGHILQLGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&KHVI

9,
DSURYDU QRUPDV GH FHVVmR GH XVR ORFDomR RX DUUHQGDPHQWR GH EHQV LPyYHLV GH SURSULHGDGH GD
&KHVI

9,, DSURYDU PDQXDLV H QRUPDV GH DGPLQLVWUDomR WpFQLFDV ILQDQFHLUDV H FRQWiEHLV H RXWURV DWRV
QRUPDWLYRVQHFHVViULRVjRULHQWDomRGRIXQFLRQDPHQWRGD&KHVI

9,,, DSURYDUSODQRVTXHGLVSRQKDPVREUHDGPLVVmRFDUUHLUDDFHVVRYDQWDJHQVHUHJLPHGLVFLSOLQDUSDUD
RVHPSUHJDGRVGD&KHVI
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,;
DSURYDURVQRPHVLQGLFDGRVSHORV'LUHWRUHVSDUDSUHHQFKLPHQWRGRVFDUJRVTXHOKHVVmRGLUHWDPHQWH
VXERUGLQDGRV

;
GHOHJDU FRPSHWrQFLD DRV 'LUHWRUHV SDUD GHFLGLUHP LVRODGDPHQWH VREUH TXHVW}HV LQFOXtGDV QDV
DWULEXLo}HVGD'LUHWRULD([HFXWLYD

;,
GHOHJDU SRGHUHV DR 'LUHWRU3UHVLGHQWH 'LUHWRUHV H HPSUHJDGRV SDUD DXWRUL]DomR GH GHVSHVDV
HVWDEHOHFHQGROLPLWHVHFRQGLo}HV

;,, SURQXQFLDUVH QRV FDVRV GH DGPLVVmR HORJLR SXQLomR WUDQVIHUrQFLD H GHPLVVmR GRV HPSUHJDGRV
VXERUGLQDGRVGLUHWDPHQWHDRV'LUHWRUHV

;,,, SURPRYHUHSURYHUDRUJDQL]DomRLQWHUQDPDQWHQGRDFRQVWDQWHPHQWHDWXDOL]DGD

;,9 HQFDPLQKDUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVROLFLWDo}HVYLVDQGRjFDSWDomRGHUHFXUVRVFRQWUDWDomR
GHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVSUHVWDomRGHJDUDQWLDHSDUWLFLSDomRHPSDUFHULDVQRSDtVRXQRH[WHULRU

;9 SURSRUDWRVGHUHQ~QFLDRXWUDQVDomRMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDOSDUDS{UILPDOLWtJLRVRXSHQGrQFLDV
VXEPHWHQGRRVjDSURYDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH[FHWRSDUDRVFDVRVMiUHJXODPHQWDGRVHPOHLH
REVHUYDQGRVHROLPLWHIL[DGRQDOHJLVODomRYLJHQWH

;9, HODERUDU HP FDGD H[HUFtFLR DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV HVWDEHOHFLGDV SHOD OHJLVODomR VRFLHWiULD
YLJHQWHVXEPHWHQGRDVDRH[DPHGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVEHPFRPRHODERUDUDSURSRVWDGHGLVWULEXLomR
GHGLYLGHQGRVHGHDSOLFDomRGRVYDORUHVH[FHGHQWHVSDUDVHUHPVXEPHWLGRVjDSUHFLDomRGRV&RQVHOKRVGH
$GPLQLVWUDomRH)LVFDOHDRH[DPHHGHOLEHUDomRGD$VVHPEOHLD*HUDO

;9,, GHVLJQDUHPSUHJDGRVGD&KHVISDUDPLVV}HVQRH[WHULRUREVHUYDGRVRVSURFHGLPHQWRVGHDSURYDomR
MXQWRjFRQWURODGRUD

;9,,, PRYLPHQWDU UHFXUVRV GD &KHVI H IRUPDOL]DU REULJDo}HV HP JHUDO PHGLDQWH DVVLQDWXUD GR 'LUHWRU
3UHVLGHQWH H GH XP 'LUHWRU QRV UHVSHFWLYRV LQVWUXPHQWRV REULJDFLRQDLV SRGHQGR HVWD FRPSHWrQFLD VHU
GHOHJDGDDSURFXUDGRUHVRXHPSUHJDGRVGD&KHVIUHODFLRQDGRVHPDWRVHVSHFtILFRVGH'LUHWRULD

;,; DXWRUL]DUIpULDVRXOLFHQoDVGHTXDOTXHUGHVHXVPHPEURVH[FHWRR'LUHWRU3UHVLGHQWHGHVLJQDQGRR
VXEVWLWXWRQDIRUPDGRSDUiJUDIRGRDUWGR(VWDWXWRH

;; GHOLEHUDU VREUH D DOLHQDomR GH EHQV PyYHLV H LPyYHLV GH YDORU LQIHULRU DR UHIHULGR QR DUWLJR 
LQFLVRV;9,H;9,,GR(VWDWXWR

&RPSHWrQFLDVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$V FRPSHWrQFLDV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VmR HVWDEHOHFLGDV QR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWH HVVD LQVWkQFLD GD JRYHUQDQoD GLVS}H GH 5HJLPHQWR ,QWHUQR TXH IRL UHYLVDGR HP  GH
RXWXEURGH

&RP EDVH QR (VWDWXWR 6RFLDO FRPSHWH DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR D IL[DomR GD RULHQWDomR JHUDO GRV
QHJyFLRV GD &KHVI R FRQWUROH VXSHULRU GRV SURJUDPDV DSURYDGRV EHP FRPR D YHULILFDomR GRV UHVXOWDGRV
REWLGRV1RH[HUFtFLRGHVXDVDWULEXLo}HVFDEHWDPEpPDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

,
HVWDEHOHFHUHP5PLOK}HVRXGRFDSLWDOVRFLDORTXHIRUPDLRUFRPRYDORUOLPLWHDSDUWLU
GRTXDODVPDWpULDVOKHVHUmRVXEPHWLGDVSDUDGHOLEHUDomR

,,
DXWRUL]DUD&KHVIDFRQWUDLUHPSUpVWLPRQRSDtVRXQRH[WHULRUFRQIRUPHOLPLWHVIL[DGRVPHGLDQWH
VXDGHOLEHUDomRHPDQLIHVWDomRIDYRUiYHOGD(OHWUREUDV
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,,,
DXWRUL]DUDSUHVWDomRGHJDUDQWLDDILQDQFLDPHQWRVWRPDGRVQRSDtVRXQRH[WHULRUFRQIRUPHOLPLWHV
IL[DGRVPHGLDQWHVXDGHOLEHUDomRHPDQLIHVWDomRIDYRUiYHOGD(OHWUREUDV

,9
DXWRUL]DUDH[HFXomRGHDWRVQHJRFLDLVYLVDQGRjDTXLVLomRGHEHQVHFRQWUDWDomRGHREUDVHVHUYLoRV
FRQIRUPHOLPLWHVIL[DGRVPHGLDQWHVXDGHOLEHUDomR

9
HOHJHUHGHVWLWXLU'LUHWRUHVIL[DQGROKHVVXDVDWULEXLo}HV

9,
GHOLEHUDU VREUH D FRQVWLWXLomR GH FRQVyUFLRV HPSUHVDULDLV RX SDUWLFLSDo}HV HP VRFLHGDGHV TXH VH
GHVWLQHP GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH j FRQVHFXomR GR REMHWR VRFLDO GD &KHVI VRE R UHJLPH GH FRQFHVVmR
DXWRUL]DomRRXSHUPLVVmRPHGLDQWHDXWRUL]DomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD(OHWUREUDV

9,, DSURYDU D LQGLFDomR IHLWD SHOD 'LUHWRULD ([HFXWLYD GRV PHPEURV SDUD FRPSRU DV 'LUHWRULDV H
&RQVHOKRVGH$GPLQLVWUDomRH)LVFDOGDVVRFLHGDGHVHPTXHSDUWLFLSHVXEPHWHQGRVXDHVFROKDjDSURYDomR
GD(OHWUREUDV

9,,, DSURYDUDHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGD&KHVI

,;
PRQLWRUDU D JHVWmR GD HPSUHVD PHGLDQWH UHTXLVLomR GH LQIRUPDo}HV RX H[DPH GH OLYURV H
GRFXPHQWRV

;
DSURYDU RV UHODWyULRV GD DGPLQLVWUDomR H GH FRQWUROHV LQWHUQRV EHP FRPR DV FRQWDV GD 'LUHWRULD
([HFXWLYD

;,
DXWRUL]DU D &KHVI D HPLWLU WtWXORV GH YDORUHV PRELOLiULRV PHGLDQWH VXD GHOLEHUDomR H PDQLIHVWDomR
IDYRUiYHOGD(OHWUREUDV

;,, HVFROKHU H GHVWLWXLU DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV VHJXQGR DV QRUPDV DSURYDGDV SHOD FRQWURODGRUD
REVHUYDGDDOHJLVODomRSHUWLQHQWH

;,,, HODERUDUHDOWHUDUVHX5HJLPHQWR,QWHUQREHPFRPRDSURYDUR5HJLPHQWR,QWHUQRGD&KHVI

;,9 GHOLEHUDU VREUH DV HVWLPDWLYDV GH UHFHLWDV GHVSHVDV H LQYHVWLPHQWRV GD &KHVI HP FDGD H[HUFtFLR
SURSRVWDVSHOD'LUHWRULD

;9 GHOLEHUDUVREUHDUHPXQHUDomRDRVDFLRQLVWDVFRPEDVHQRVUHVXOWDGRVLQWHUPHGLiULRVDSXUDGRVQRV
WHUPRVGDOHJLVODomRDSOLFiYHO

;9, GHOLEHUDU VREUH DTXLVLomR DOLHQDomR RX RQHUDomR GH EHQV PyYHLV H LPyYHLV QmR UHODFLRQDGRV DR
FXPSULPHQWR GR REMHWR VRFLDO GD &KHVI FRQIRUPH OLPLWHV SUHYLDPHQWH IL[DGRV EHP FRPR VREUH ID]HU H
DFHLWDUGRDo}HVFRPRXVHPHQFDUJRV

;9,, DXWRUL]DU D DOLHQDomR RX DTXLVLomR GH EHQV PyYHLV H LPyYHLV GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGRV DR
FXPSULPHQWR GR REMHWR VRFLDO GD &KHVI FRQIRUPH RV YDORUHV GHILQLGRV FRPR GH VXD FRPSHWrQFLD SDUD
DSURYDomR

;9,,, FRQYRFDUDV$VVHPEOHLDV*HUDLV

;,; DXWRUL]DUDDEHUWXUDGHILOLDLVDJrQFLDVHHVFULWyULRVQR%UDVLORXQRH[WHULRU

;; GHOLEHUDUVREUHRDIDVWDPHQWRGRV'LUHWRUHVTXDQGRRSUD]RIRUVXSHULRUDWULQWDGLDVFRQVHFXWLYRV
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;;, DYDOLDU R GHVHPSHQKR GRV PHPEURV GD 'LUHWRULD ([HFXWLYD GD HPSUHVD SHOR PHQRV XPD YH] SRU
DQR FRP EDVH QDV GLUHWUL]HV HVWDEHOHFLGDV SDUD D UHDOL]DomR GR FRQWUDWR GH PHWDV GH GHVHPSHQKR H GRV
SODQRVHVWUDWpJLFRGHQHJyFLRVHGHLQYHVWLPHQWRV

;;,, DSURYDURSODQRDQXDOGHDXGLWRULDLQWHUQDDSyVVHXH[DPHSHOR&RQVHOKR)LVFDO

;;,,, GHOLEHUDU VREUH R XVR RX H[SORUDomR D TXDOTXHU WtWXOR H SRU TXDOTXHU SHVVRD RX HQWLGDGH GH
HTXLSDPHQWRV LQVWDODo}HV EHQV RX RXWURV DWLYRV GD FRPSDQKLD QmR YLQFXODGRV j FRQFHVVmR FXMR YDORU
H[FHGDD XPSRUFHQWR GRSDWULP{QLROtTXLGRDSXUDGRQREDODQoRUHIHUHQWHDR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGR

;;,9 DSURYDUDDVVLQDWXUDGR&RQWUDWRGH0HWDVGH'HVHPSHQKR(PSUHVDULDO±&0'(SRUPHLRGRTXDOD
&KHVI VH FRPSURPHWH D FXPSULU DV RULHQWDo}HV HVWUDWpJLFDV DOL GHILQLGDV YLVDQGR DWHQGHU jV PHWDV H
UHVXOWDGRVHVWDEHOHFLGRVSHODFRQWURODGRUDH

;;9 GHFLGLURVFDVRVRPLVVRVQR(VWDWXWR

&RPSHWrQFLDVGR&RQVHOKR)LVFDO

$V FRPSHWrQFLDV GR &RQVHOKR )LVFDO VmR HVWDEHOHFLGDV QR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD $GLFLRQDOPHQWH
HVVDLQVWkQFLDGDJRYHUQDQoDGLVS}HGH5HJLPHQWR,QWHUQRTXHIRLUHYLVDGRHPGHPDUoRGH

&RPEDVHQR(VWDWXWR6RFLDOFRPSHWHDR&RQVHOKR)LVFDO

,
SURQXQFLDUVH VREUH DVVXQWRV GH VXD DWULEXLomR TXH OKH IRUHP VXEPHWLGRV SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRRXSHOD'LUHWRULD([HFXWLYD

,,
DFRPSDQKDUDH[HFXomRSDWULPRQLDOILQDQFHLUDHRUoDPHQWiULDSRGHQGRH[DPLQDUOLYURVTXDLVTXHU
RXWURVGRFXPHQWRVHUHTXLVLWDULQIRUPDo}HV

,,,
HODERUDUHDSURYDURVHX5HJLPHQWR,QWHUQR

,9
ILVFDOL]DUSRUTXDOTXHUGHVHXVPHPEURVRVDWRVGRVDGPLQLVWUDGRUHVHYHULILFDURFXPSULPHQWRGRV
VHXVGHYHUHVOHJDLVHHVWDWXWiULRV

9
RSLQDU VREUH R UHODWyULR DQXDO GD DGPLQLVWUDomR ID]HQGR FRQVWDU GH VHX SDUHFHU DV LQIRUPDo}HV
FRPSOHPHQWDUHVTXHMXOJDUQHFHVViULDVRX~WHLVjGHOLEHUDomRGD$VVHPEOHLD*HUDO

9,
RSLQDU VREUH DV SURSRVWDV GRV yUJmRV GD DGPLQLVWUDomR D VHUHP VXEPHWLGDV j $VVHPEOHLD *HUDO
UHODWLYDVjPRGLILFDomRGRFDSLWDOVRFLDOHPLVVmRGHWtWXORVHGHYDORUHVPRELOLiULRVSODQRVGHLQYHVWLPHQWRV
RXRUoDPHQWRVGHFDSLWDOGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVWUDQVIRUPDomRLQFRUSRUDomRIXVmRRXFLVmRGD&KHVI

9,, GHQXQFLDUSRUTXDOTXHUGHVHXVPHPEURVDRVyUJmRVGHDGPLQLVWUDomRHVHHVWHVQmRDGRWDUHPDV
SURYLGrQFLDVQHFHVViULDVSDUDDSURWHomRGRVLQWHUHVVHVGD&KHVIj$VVHPEOHLD*HUDORVHUURVIUDXGHVRX
FULPHVTXHGHVFREULUHPHVXJHULUSURYLGrQFLDV~WHLVj&KHVI

9,,, FRQYRFDUD$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDVHRVyUJmRVGDDGPLQLVWUDomRUHWDUGDUHPSRUPDLVGHXP
PrV HVVD FRQYRFDomR H D ([WUDRUGLQiULD VHPSUH TXH RFRUUHUHP PRWLYRV JUDYHV RX XUJHQWHV LQFOXLQGR QD
DJHQGDGDV$VVHPEOHLDVDVPDWpULDVTXHFRQVLGHUDUHPQHFHVViULDV

,;
DQDOLVDU SHOR PHQRV WULPHVWUDOPHQWH R EDODQFHWH H GHPDLV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV HODERUDGDV
SHULRGLFDPHQWHSHOD'LUHWRULD

;
H[DPLQDUDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRH[HUFtFLRVRFLDOHVREUHHODVRSLQDU
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;,
H[HUFHU DV DWULEXLo}HV SUHYLVWDV QHVWH DUWLJR TXDQGR FDEtYHLV GXUDQWH D HYHQWXDO OLTXLGDomR GD
&KHVI

;,, DVVLVWLUREULJDWRULDPHQWHjVUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXGD'LUHWRULD([HFXWLYDHP
TXHVHGHOLEHUDUVREUHDVVXQWRVVREUHRVTXDLVGHYDRSLQDUUHODWLYRDRVLQFLVRV99,H;GHVWHDUWLJR

;,,, IRUQHFHUDRDFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWDVTXHUHSUHVHQWDUHPQRPtQLPR FLQFRSRUFHQWR GR
FDSLWDOVRFLDOVHPSUHTXHVROLFLWDGDVLQIRUPDo}HVVREUHPDWpULDVGHVXDFRPSHWrQFLDH

;,9 H[DPLQDURSODQRGHDXGLWRULDLQWHUQD

$WULEXLo}HVGR&RPLWrGH5LVFRV

$VDWULEXLo}HVGR&RPLWrGH5LVFRVVmRGHILQLGDVSRUPHLRGD3RUWDULD35GHHHVWmR
GHVFULWDVDVHJXLU

,
SURSRUSROtWLFDVHGLUHWUL]HVGH*HVWmRGH5LVFRVSDUDDSURYDomRGD'LUHWRULD([HFXWLYD

,,
GHILQLUREMHWLYRVJOREDLVSDUDJHUHQFLDPHQWRHFRQWUROHGRVULVFRVLQHUHQWHVDRVQHJyFLRVGD&KHVI

,,,
KRPRORJDUDPHWRGRORJLDGHDYDOLDomRHPHQVXUDomRGHULVFRV

,9
KRPRORJDUDLGHQWLILFDomRHDDYDOLDomRGRVULVFRVHFRQWUROHVH[LVWHQWHVQDViUHDVHSURSRUTXHRV
SURFHVVRVVHMDPPDSHDGRV

9
LGHQWLILFDUDVXQLGDGHVRUJDQL]DFLRQDLVUHVSRQViYHLVSRUDYDOLDomRHWUDWDPHQWRGRVSULQFLSDLVULVFRV

9,
KRPRORJDURVSODQRVGHDo}HVSDUDPLWLJDomRGRVULVFRVGDViUHDVJHVWRUDVGHQHJyFLRUHVSRQViYHLV
SRUVXDH[HFXomRH

9,, LQVWLWXLU  D VHX FULWpULR JUXSRV GH DSRLR SDUD LPSOHPHQWDomR GH Do}HV HVSHFtILFDV QHFHVViULDV DR
GHVHQYROYLPHQWRGD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVQD&KHVI

E
GDWDGHLQVWDODomRGR&RQVHOKR)LVFDOVHHVWHQmRIRUSHUPDQHQWHHGHFULDomRGRVFRPLWrV

2&RQVHOKR)LVFDOGD&RPSDQKLDIXQFLRQDGHPRGRSHUPDQHQWH2&RPLWrGH5LVFRVIRLFULDGRHPGH
PDUoRGHHVXD~OWLPDDOWHUDomRRFRUUHXHPGHIHYHUHLURGH

F
PHFDQLVPRV GH DYDOLDomR GH GHVHPSHQKR GH FDGD yUJmR RX FRPLWr H GH VHXV PHPEURV
LGHQWLILFDQGRRPpWRGRXWLOL]DGR

(QWUH D (OHWUREUDV &RQWURODGRUD  H D &KHVI &RQWURODGD  H[LVWH R &RQWUDWR GH 0HWDV GH 'HVHPSHQKR
(PSUHVDULDO ± &0'( QR TXDO IRUDP HVWDEHOHFLGRV LQLFLDOPHQWH RV UHVXOWDGRV H DV PHWDV SDUD R FLFOR GH
D2VLQGLFDGRUHVHDVUHVSHFWLYDVPHWDVDSULQFtSLRVmRUHYLVDGRVDQXDOPHQWH$~OWLPDUHYLVmR
RFRUUHX HP  TXDQGRR &0'( IRL DGLWLYDGR SDUD UHYLVmR GDV PHWDV HVWDEHOHFLGDV 1R TXH VH UHIHUH j
DYDOLDomR GH GHVHPSHQKR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GD 'LUHWRULD D (OHWUREUDV GHILQLX HP  XP
SURFHVVRGHDYDOLDomRGHGHVHPSHQKRDQXDOTXHFRQWHPSODDOpPGHXPDDXWRDYDOLDomRGRVVHXVPHPEURV
XPD DYDOLDomR GH GHVHPSHQKR GR yUJmR FROHJLDGR IHLWD SHORV VHXV LQWHJUDQWHV 4XDQWR j DYDOLDomR GH
GHVHPSHQKR GH PHPEURV GH &RPLWrV FRQVLGHUDQGR TXH VmR HPSUHJDGRV GD &RPSDQKLD D DYDOLDomR p
UHDOL]DGD DQXDOPHQWH H HQYROYH  HWDSDV   SODQHMDPHQWR TXDQGR RV JHUHQWHV QHJRFLDP RV SODQRV
LQGLYLGXDLV GH WUDEDOKR DV FRPSHWrQFLDV QHFHVViULDV H R HVWDEHOHFLPHQWR GH PHWDV SDUD TXH RV REMHWLYRV
LQGLYLGXDLVHRUJDQL]DFLRQDLVVHMDPLQWHJUDGRV DFRPSDQKDPHQWRH DYDOLDomR

G
HPUHODomRDRVPHPEURVGDGLUHWRULDVXDVDWULEXLo}HVHSRGHUHVLQGLYLGXDLV
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$'LUHWRULDGD&KHVIpFRPSRVWDSRUFLQFR'LUHWRUHVGHQWUHRVTXDLVXPpR'LUHWRU3UHVLGHQWHDTXHPFDEH
DRULHQWDomRGDSROtWLFDDGPLQLVWUDWLYDHDUHSUHVHQWDomRGD&KHVIFRQYRFDQGRHSUHVLGLQGRDVUHXQL}HVGD
'LUHWRULD1DVGHOLEHUDo}HVGD'LUHWRULDR'LUHWRU3UHVLGHQWHDOpPGRYRWRSHVVRDOWHUiRGHGHVHPSDWH

&RPSHWrQFLDVGR'LUHWRU3UHVLGHQWH

$VFRPSHWrQFLDVGR'LUHWRU3UHVLGHQWHVmRHVWDEHOHFLGDVQR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDDVDEHU

,
VXSHULQWHQGHURVQHJyFLRVGD&KHVI

,,
UHSUHVHQWDUD&KHVIMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDOPHQWHRXDLQGDSHUDQWHRXWUDVVRFLHGDGHVDFLRQLVWDVRX
S~EOLFRHPJHUDOHyUJmRVGHILVFDOL]DomRHFRQWUROHSRGHQGRGHOHJDUWDLVSRGHUHVDTXDOTXHU'LUHWRUEHP
FRPRQRPHDUUHSUHVHQWDQWHVSURFXUDGRUHVSUHSRVWRVRXPDQGDWiULRV

,,,
DGPLWLUHGHPLWLUHPSUHJDGRV

,9
IRUPDOL]DUDVQRPHDo}HVDSURYDGDVSHOD'LUHWRULDH

9
GHVLJQDUFRPLVVmRHOHLWRUDOFRPRREMHWLYRGHRUJDQL]DUDHOHLomRGRUHSUHVHQWDQWHGRVHPSUHJDGRV
QR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFDEHQGROKHDLQGDSURFODPDURFDQGLGDWRYHQFHGRUHFRPXQLFDURUHVXOWDGR
DR VyFLR FRQWURODGRU SDUD DGRomR GDV SURYLGrQFLDV QHFHVViULDV j GHVLJQDomR GR UHSUHVHQWDQWH GRV
HPSUHJDGRVQR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

2V 'LUHWRUHV VmR RV JHVWRUHV QDV iUHDV GH DWLYLGDGHV TXH OKHV IRUHP DWULEXtGDV SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRFXMDVUHVSRQVDELOLGDGHVHVWmRGLVFULPLQDGDVDVHJXLU
- 3UHVLGrQFLD$GPLQLVWUDomRHGLUHomRJHUDOGD&RPSDQKLDSODQHMDPHQWRHVXVWHQWDELOLGDGHHPSUHVDULDO

UHODo}HVLQVWLWXFLRQDLVFRPHUFLDOL]DomRGHHQHUJLDUHJXODomRHJHVWmRGHSDUWLFLSDo}HV

- 'LUHWRULD $GPLQLVWUDWLYD  *HVWmR GH UHFXUVRV KXPDQRV MXUtGLFD VHUYLoRV JHUDLV RUJDQL]DomR H

LQIRUPDomR

- 'LUHWRULDGH(QJHQKDULDH&RQVWUXomR([SDQVmRGRVLVWHPDHOHWURHQHUJpWLFRGD&RPSDQKLD
- 'LUHWRULD(FRQ{PLFR)LQDQFHLUD*HVWmRHFRQ{PLFRILQDQFHLUDHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHV
- 'LUHWRULDGH2SHUDomR([SORUDomRGRVLVWHPDHOHWURHQHUJpWLFRGD&RPSDQKLD
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a.

prazos de convocação

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, as Assembleias Gerais da Companhia são convocadas
mediante anúncio publicado por três dias consecutivos no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, bem
como nos três jornais de grande circulação na capital do estado de Pernambuco. A primeira convocação deve
ser feita, no mínimo, 15 dias antes da realização da assembleia geral.
A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á dentro dos quatro primeiros meses seguintes ao término do
exercício social. Além dos casos previstos em lei, a assembleia geral será convocada sempre que o Conselho
de Administração achar conveniente.
b.

competências

A Assembleia Geral Ordinária será convocada para:
a)
b)
c)
d)

tomar as contas dos administradores;
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos;
eleger os membros do Conselho Fiscal e, quando for o caso, os membros do Conselho de
Administração;
e) fixar os honorários dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal;
e
f) aprovar a correção da expressão monetária do Capital Social.

A Assembleia Geral será convocada sempre que o Conselho de Administração achar conveniente para
deliberar sobre:
a) alienação, no todo ou em parte, de ações do seu capital social;
b) abertura e aumento do capital social por subscrição de novas ações;
c) renúncia a direitos de subscrição de ações ou debêntures conversíveis em ações; emissão ou venda
de debêntures conversíveis em ações; emissão de quaisquer outros títulos ou valores mobiliários, no
País ou no exterior;
d) promoção de cisão, fusão ou incorporação societária; e
e) permuta de ações ou outros valores mobiliários.
c.
endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à Assembleia Geral estarão à
disposição dos acionistas para análise
Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão fisicamente disponíveis aos acionistas para análise na
sede da Companhia, na Rua Delmiro Gouveia, 333, San Martin, Recife, Pernambuco.
Eletronicamente, tais documentos estarão disponíveis no site da CVM, bem como, através do portal da Chesf
no endereço: www.chesf.gov.br.
d.

identificação e administração de conflitos de interesses

Não existem mecanismos de identificação e administração de conflitos de interesses.
e.

solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto

Por ocasião da Assembleia Geral, o representante do Acionista Majoritário, “Centrais Elétricas Brasileiras
S.A. – Eletrobras”, titular da totalidade das ações com direito a voto, se apresenta por meio de procuração de
outorga específica.
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f.
formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procuração outorgados por
acionistas, indicando se a Companhia admite procurações outorgadas por acionistas por meio
eletrônico
A prática tem sido utilizar procuração de outorga registrada em cartório. Não tem sido utilizada procuração
outorgada por meio eletrônico.
g.
manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e
compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias
Os recursos disponíveis na rede mundial de computadores não têm sido utilizados para receber ou
compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias.
h.

transmissão ao vivo do vídeo e/ou do áudio das assembleias

A Companhia não realiza transmissão de vídeo e/ou áudio das assembleias.
i.
mecanismos destinados a permitir a inclusão, na ordem do dia, de propostas formuladas por
acionistas
A pauta da assembleia geral é definida pelo Conselho de Administração. A Companhia não possui uma
política ou mecanismos para permitir a inclusão de propostas de acionistas na ordem do dia das suas
assembleias gerais.
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12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração
$V DWULEXLo}HV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD HVWmR FRQWLGDV QR VXELWHP  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

D
Q~PHUR GH UHXQL}HV UHDOL]DGDV QR ~OWLPR H[HUFtFLR VRFLDO GLVFULPLQDQGR HQWUH Q~PHUR GH
UHXQL}HVRUGLQiULDVHH[WUDRUGLQiULDV

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUH~QHPHQVDOPHQWHHH[WUDRUGLQDULDPHQWHVHPSUHTXHVHIL]HUQHFHVViULR
1R H[HUFtFLR GH  KRXYH  UHXQL}HV VHP QR HQWDQWR KDYHU GLVWLQomR HQWUH UHXQL}HV RUGLQiULDV H
H[WUDRUGLQiULDV

E
VHH[LVWLUHPDVGLVSRVLo}HVGRDFRUGRGHDFLRQLVWDVTXHHVWDEHOHoDPUHVWULomRRXYLQFXODomRDR
H[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGRFRQVHOKR

1mRH[LVWHDFRUGRGHDFLRQLVWD2&RQVHOKRGHOLEHUDUiSRUPDLRULDGHYRWRVFDEHQGRDRVHX3UHVLGHQWHDOpP
GRYRWRSHVVRDORGHGHVHPSDWH

F
UHJUDVGHLGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

1RVWHUPRVGR(VWDWXWR6RFLDOR&RQVHOKHLURLQGLFDGRFRPRUHSUHVHQWDQWHGRVHPSUHJDGRVQmRSDUWLFLSDUi
GDV GLVFXVV}HV H GHOLEHUDo}HV VREUH DVVXQWRV TXH HQYROYDP UHODo}HV VLQGLFDLV UHPXQHUDomR EHQHItFLRV H
YDQWDJHQV LQFOXVLYH PDWpULDV GH SUHYLGrQFLD FRPSOHPHQWDU H DVVLVWHQFLDLV KLSyWHVHV HP TXH ILFD
FRQILJXUDGR R FRQIOLWR GH LQWHUHVVH 1HVWHV WHUPRV D GHOLEHUDomR RFRUUHUi HP UHXQLmR HVSHFLDO
H[FOXVLYDPHQWHFRQYRFDGDSDUDHVVDILQDOLGDGHGDTXDOQmRSDUWLFLSDUiRUHIHULGRFRQVHOKHLUR
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12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem



1mR Ki WDO SUHYLVmR QR HVWDWXWR QD &RPSDQKLD &RQVLGHUDVH GLVSHQViYHO D H[LVWrQFLD GH FOiXVXOD SDUD
UHVROXomR GH FRQIOLWRV HQWUH DFLRQLVWDV H HQWUH HVWHV H R HPLVVRU SRU PHLR GH DUELWUDJHP SHOR IDWR GH D
WLWXODULGDGHGRWRWDOGDVDo}HVFRPGLUHLWRDYRWRSHUWHQFHUDXP~QLFRDFLRQLVWD
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12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

09/09/2016

Até 31/05/2017

1

09/09/2016

Sim

0.00%

Pertence apenas à Diretoria

30/05/2014

Até 31/05/2017

1

19 - Outros Diretores

30/05/2014

Sim

0.00%

19/06/2015

Até 31/05/2017

1

19/06/2015

Sim

0.00%

03/08/2016

Até 31/05/2017

1

03/08/2016

Sim

0.00%

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

JOEL DE JESUS LIMA SOUSA

14/01/1951

125.839.364-68

Engenheiro Eletricista 19 - Outros Diretores

Não aplicável

Pertence apenas à Diretoria

Diretor Administrativo

JOSÉ PEDRO DE ALCÂNTARA JÚNIOR

11/03/1956

085.398.554-53

Contador

Não aplicável

Diretor Econômico Financeiro e de Relações com Investidores

ANTONIO VAREJÃO DE GODOY

12/05/1963

353.308.644-53

Engenheiro Eletricista 19 - Outros Diretores

Não aplicável

Pertence apenas à Diretoria

Diretor de Engenharia e Construção

JOÃO HENRIQUE DE ARAÚJO FRANKLIN NETO

19/08/1959

192.420.694-34

Engenheiro Eletricista 19 - Outros Diretores

Não aplicável

Pertence apenas à Diretoria

Diretor de Operação

MAURICYO JOSÉ ANDRADE CORREIA

06/12/1971

Pertence apenas ao Conselho de Administração

27/04/2017

Até AGO de 2019

1

719.201.104-53

Advogado

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

27/04/2017

Sim

0.00%

Não aplicável.
FERNANDO DE ANDRADE NEVES

12/06/1964

Pertence apenas ao Conselho de Administração

29/04/2016

Até AGO de 2017**

2

318.871.474-20

Comunicador
Social/Relações
Públicas

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

29/04/2016

Não

0.00%

WILSON PINTO FERREIRA JÚNIOR

03/05/1959

Pertence apenas ao Conselho de Administração

27/04/2017

Até AGO de 2019

2

012.217.298-10

Engenheiro Eletricista 20 - Presidente do Conselho de Administração

27/04/2017

Sim

0.00%

ARMANDO CASADO DE ARAÚJO

05/05/1955

Pertence apenas ao Conselho de Administração

27/04/2017

Até AGO de 2019

7

671.085.208-34

Administrador de
Empresas

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

27/04/2017

Sim

100.00%

20/07/1955

Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração

12/01/2017

Até 31/05/2017

1

Operador de Instalação

Não aplicável.

Não aplicável
SINVAL ZAIDAN GAMA
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12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor
034.022.663-34

Descrição de outro cargo / função
Engenheiro Eletricista 33 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. Presidente

13/01/2017

Sim

0.00%

SINVAL ZAIDAN GAMA

20/07/1955

27/04/2017

Até AGO de 2019

2

034.022.663-34

Engenheiro Eletricista 33 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. Presidente

27/04/2017

Sim

0.00%

ORLANDO HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA

06/02/1974

Conselho Fiscal

27/04/2017

Até AGO de 2019

1

735.410.875-87

Administrador

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

27/04/2017

Sim

0.00%

DENIS DO PRADO NETTO

13/08/1966

Conselho Fiscal

27/04/2017

Até AGO de 2019

1

562.990.106-06

Economista

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

27/04/2017

Sim

0.00%

EVANDRO CESAR DIAS GOMES

13/08/1972

Conselho Fiscal

27/04/2017

Até AGO de 2019

1

662.292.270-53

Bacharel em Direito

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

27/04/2017

Sim

0.00%

JAIREZ ELOÍ DE SOUZA PAULISTA

16/04/1954

Conselho Fiscal

27/04/2017

Até AGO de 2019

1

059.622.001-44

Administrador

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

27/04/2017

Sim

0.00%

LUISA HELENA FREITAS DE SÁ CAVALCANTE

04/06/1965

Conselho Fiscal

27/04/2017

Até AGO de 2019

1

382.949.583-87

Engenheira Civil

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

27/04/2017

Sim

0.00%

Diretor-Presidente
Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração

Membro Efetivo do Conselho de Administração

Não aplicável.

Não Aplicável.

Não Aplicável.

Não aplicável.

Não Aplicável.
PEDRO GAUDÊNCIO DE CASTRO

12/02/1931

Conselho Fiscal

27/04/2017

Até AGO de 2019

9

007.838.893-72

Advogado

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

27/04/2017

Sim

100.00%

Não aplicável
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
JOEL DE JESUS LIMA SOUSA - 125.839.364-68
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Formado em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. Mestre em engenharia elétrica pela UFPE. Eleito Diretor Administrativo pela 503ª RCA realizada em 09/09/2016. Ingressou na
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF em 1976, como engenheiro do Sistema de Controle Supervisório e ocupou vários cargos gerenciais, como Gerente do Serviço de Medição e Laboratório,
Gerente da Divisão de Proteção e Medição e Assessor da Gerência Regional de Operação de Paulo Afonso. Trabalhou na implantação e estruturação do Laboratório de Metrologia da Chesf. Foi professor convidado
do Centro de Desenvolvimento em Sistemas de Informação e Decisão da UFPE, onde ministrou o módulo de Avaliação de Desempenho de Sistemas no curso de Especialização em Gestão da Manutenção. É
coautor do livro Gestão da Manutenção na Direção da Competitividade, editado pela UFPE. É aposentado da Chesf desde 2013. A Chesf não tem conhecimento da existência, nos últimos 5 anos, de condenação
criminal, condenação em processo administrativo da CVM e condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado o Sr. Joel de Jesus Lima Sousa para prática
de atividade profissional ou comercial. O Sr. Joel de Jesus Lima Sousa não é membro independente.
JOSÉ PEDRO DE ALCÂNTARA JÚNIOR - 085.398.554-53
Formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, com Pós-Graduação em Gestão Empresarial pela Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas - FGV,
com Especialização em Metodologia do Ensino Superior e Iniciação à Pesquisa pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió – CESMAC. Foi Diretor Administrativo da Chesf de novembro de 2009 a julho de 2014 e
é Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores desde outubro de 2013. Exerceu a função de Assistente da Diretoria Econômico-Financeira da Eletronorte; na Companhia Energética de Alagoas –
Ceal foi Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com o Mercado, membro do Conselho de Administração, representando os trabalhadores da Companhia; foi membro efetivo do Conselho Fiscal da Fundação
Ceal de Previdência e Seguridade – Faceal; foi membro por cinco anos consecutivos da comissão de negociação sindical, para acordos coletivos de trabalho; exerceu as funções de Superintendente de Controle e
Finanças, Superintendente de Controle, Chefe do Departamento de Contabilidade Geral e Gerente de Custo e Patrimônio; foi Gerente do Departamento de Auditoria e Consultoria da Associação de Orientação às
Cooperativas do Nordeste; atuou como Supervisor de Auditoria, Auditor Sênior, Auditor Assistente e Auditor Treinee da Boucinhas, Campos Coopers And Librands - Auditores Independentes; também atuou como
membro efetivo do Conselho Fiscal da Abraconee, membro suplente do Conselho Regional de Contabilidade - CRC-AL e Professor de Contabilidade de Custos do curso de Ciências Contábeis da CESMAC - AL. A
Chesf não tem conhecimento da existência, nos últimos 5 anos, de condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM e condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que tenha suspendido ou inabilitado o Sr. José Pedro de Alcântara Júnior para prática de atividade profissional ou comercial. O Sr. José Pedro de Alcântara Júnior não é membro independente.
ANTONIO VAREJÃO DE GODOY - 353.308.644-53
Formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, Mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP e MBA em Finanças Empresariais pela
Fundação Getúlio Vargas - FGV. É Diretor de Engenharia e Construção da Chesf desde junho de 2015. Exerceu os cargos de Diretor-Presidente da Chesf e membro do Conselho de Administração de abril de 2014 a
junho de 2015. Ingressou na Chesf como Engenheiro Eletricista em 1985, iniciando como Engenheiro responsável pela execução de vários Projetos Básicos de Subestações de Transmissão, tendo posteriormente
ocupado os seguintes cargos na Chesf: Gerente da Divisão de Projetos Básicos e Equipamentos de Subestações; Gerente do Departamento de Engenharia de Transmissão (DET); Gerente do Departamento de
Projeto e Construção de Subestações (DSE); Engenheiro da Assessoria da Presidência, responsável pela Gestão dos Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento da Chesf; Gerente do Departamento de
Desenvolvimento de Recursos Humanos; Engenheiro da Assessoria da Superintendência de Projeto e Construção da Transmissão (SPT); Superintendente de Recursos Humanos da Chesf (SRH); Superintendente
de Projetos e Construção da Transmissão (SPT). Na Eletrobras, ocupou o cargo de Gerente do Departamento de Desenvolvimento de Projetos Especiais, vinculado ao Programa de Conservação de Energia Elétrica
(PROCEL) do Governo Federal no período 2002 a 2003. Professor Assistente concursado em tempo parcial, do curso de Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco - UPE - de 1990
até hoje. Participante do Cigré desde 1998, onde já exerceu o cargo de presidente do Cigré-Brasil. A Chesf não tem conhecimento da existência, nos últimos 5 anos, de condenação criminal, condenação em
processo administrativo da CVM e condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado o Sr. Antonio Varejão de Godoy para prática de atividade profissional ou
comercial. O Sr. Antonio Varejão de Godoy não é membro independente.
JOÃO HENRIQUE DE ARAÚJO FRANKLIN NETO - 192.420.694-34
Formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, com Especialização em Comercialização de Energia pela UFPE e em Gestão de Negócios de Energia Elétrica pela Fundação
Getúlio Vargas - FGV. Eleito Diretor de Operação pela 500ª RCA realizada em 03/08/2016. Trabalha na Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, desde 1982 e ocupou vários cargos gerenciais na área
de operação do sistema eletroenergético. Atuou como superintendente de operação durante 17 anos. Foi coordenador da área de regulação, de 2015 até julho de 2016. Representou a Chesf em diversidades
entidades, tais como: Comitê Coordenador de Operação do Norte e Nordeste - CCON, Grupo de Coordenação da Operação do Sistema Interligado - CGOI. Atualmente, representa a Chesf junto ao Operador do
Sistema Elétrico - ONS, à Associação Brasileira das Grandes Transmissoras de Energia - ABRATE, à Associação Brasileira das Grandes Geradoras de Energia - ABRAGE.É membro representante da Chesf em
Conselhos de Administração de Sociedades de Propósito Específico - SPE Integração Transmissora de Energia S.A - Intesa e Interligação Elétrica do Madeira S.A - IE Madeira. A Chesf não tem conhecimento da
existência, nos últimos 5 anos, de condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM e condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou
inabilitado o Sr. João Henrique de Araújo Franklin Neto para prática de atividade profissional ou comercial. O Sr. João Henrique de Araújo Franklin Neto não é membro independente.
MAURICYO JOSÉ ANDRADE CORREIA - 719.201.104-53
Graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. Advogado da União. Ingressou no serviço público federal em setembro de 1996. Exerceu os cargos públicos de Técnico Judiciário e de
Analista Judiciário – Área Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. No Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco foi Assessor da Presidência, Assessor da Diretoria – Geral, Chefe da Seção de
Jurisprudência da Coordenação de Jurisprudência e Documentação da Secretaria Judiciária e prestou assessoramento jurídico a diversos Juízes e Desembargadores Eleitorais. Ingressou como Membro da
Advocacia-Geral da União em agosto de 2007. Na Consultoria Jurídica do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, atuou nas áreas administrativas e institucional e foi nomeado para exercer o
cargo de Assistente no período de fevereiro de 2008 até janeiro de 2010. A partir de janeiro de 2010 entrou em exercício na Consultoria Jurídica do Ministério de Minas e Energia, onde exerceu o cargo de Assistente
no período de novembro de 2010 até setembro de 2011 e exerce o cargo de Acessor desde setembro de 2011. Em maio de 2016 foi designado para exercer o encargo de Consultor Jurídico Substituto. Na
Consultoria Jurídica do Ministério de Minas e Energia atua nas áreas de energia elétrica, petróleo, gás natural, biocombustíveis, mineração e administração, prestando assessoramento jurídico ao Ministério. *
Percentual de participação nas reuniões considera o início de mandato do Conselheiro, na AGO de 2015 até 31/12/2015, como o conselheiro foi eleito em 27/04/2017, este item não se aplica a tal.
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FERNANDO DE ANDRADE NEVES - 318.871.474-20
Formado em Comunicação Social/Relações Públicas pela Escola Superior de Relações Públicas – ESURP; técnico em Eletrotécnica pela CEESU e MBA em Planejamento e Gestão Ambiental pela Faculdade de
Ciências da Administração de Pernambuco – FCAP/UPE. É membro do Conselho de Administração, eleito representante dos empregados em 2016. Ingressou na Chesf como Operador de Instalação em 1984,
exercendo esta função até hoje. Foi Delegado de Base do Sindicato dos Urbanitários de Pernambuco – Sindurb-PE, de 1988 a 1992; é Diretor do Sindurb-PE e Secretário de Energia da Federação Regional dos
Urbanitários do Nordeste-FRUNE, desde 2004 e Vice-Presidente de Energia da Confederação Nacional dos Urbanitários-CNU, desde 2015. A Chesf não tem conhecimento da existência, nos últimos 5 anos, de
condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM e condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado o Sr. Fernando de Andrade
Neves para prática de atividade profissional ou comercial. O Sr. Fernando de Andrade Neves não é membro independente. * Percentual de participação nas reuniões considera o início de mandato do Conselheiro,
na AGO de 2015 até 31/12/2015.
** O mandato foi estendido, nos termos do artº 150, §4º da Lei 6.404/76, até o vencedor da Eleição na empresa tenha sua eleição ratificada em Assembléia Geral Extraordinária convocada para tal fim, para
completar o mandato até a AGO/2019.
WILSON PINTO FERREIRA JÚNIOR - 012.217.298-10
O Sr. Wilson Pinto Ferreira Junior é formado em Engenharia Elétrica pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie em 1981 e em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Econômicas,
Contábeis e Administrativas pela Universidade Mackenzie em 1983. Cursou mestrado em Energia pela Universidade de São Paulo (USP), e possui várias especializações, dentre as quais Engenharia de Segurança
do Trabalho (Universidade Mackenzie, 1982), Marketing (Fundação Getúlio Vargas – FGV, 1988), e Administração de Distribuição de Energia Elétrica (Swedish Power Co. 1992). Eleito membro do Conselho de
Administração pela 171ª AGE realizada em 11/08/2016. Na Companhia Energética de São Paulo (CESP) exerceu diversos cargos, incluindo Diretor de Distribuição (1995 a 1998). Foi Presidente da RGE de 1998 a
2000, Presidente do Conselho de Administração da Bandeirante Energia S.A. de 2000 a 2001 e Presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – ABRADEE (2009 a 2010). É membro do
Conselho de Administração do ONS e Vice-Presidente da Associação Brasileira de Infra-Estrutura e Indústria de Base (ABDIB). Em março de 2000, tornou-se Presidente da CPFL Paulista, e posteriormente da CPFL
Piratininga, CPFL Geração, CPFL Brasil, RGE, CPFL Santa Cruz, CPFL Jaguariúna, CPFL Bioenergua, e outras controladas da CPFL Energia. De 2002 a abril de 2011, foi membro do Conselho de Administração da
CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Geração e RGE. É o Presidente da CPFL Energia desde 2002. A Chesf não tem conhecimento da existência, nos últimos 5 anos, de condenação criminal, condenação em
processo administrativo da CVM e condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado o Sr. Wilson Ferreira Júnior para prática de atividade profissional ou
comercial. O Sr. Wilson Ferreira Júnior não é membro independente. * Percentual de participação nas reuniões considera a participações em reuniões no período compreendido entre a AGO de 2015 e 31/12/2015,
como o conselheiro foi eleito em 11/08/2016, este item não se aplica a tal.
ARMANDO CASADO DE ARAÚJO - 671.085.208-34
Formado em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Exatas, Administrativas e Sociais de Brasília. Possui curso de especialização em Administração Financeira pela Pontifícia Universidade Católica
- PUC/RJ, MBA Executivo em Finanças, Pós-Graduação pelo IBMEC e APG MBA Executivo Internacional pela Amana-Key. Tem mais de 30 anos de experiência no setor elétrico nacional. Na Eletrobras, desde junho
de 2008, exerceu a função de Assistente e Substituto do Diretor Financeiro e atualmente é o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. É Presidente do Conselho de Administração da Chesf desde
dezembro de 2011, como também da Eletrobras CGTEE. Foi representante da Eletrobras Eletronorte atuando como Presidente da Companhia Integração Transmissão de Energia S.A. entre 2006 e 2007. Foi
funcionário da subsidiária Eletrobras Eletronorte, em 1977, onde exerceu as funções de Superintendente de Orçamento, Superintendente Financeiro e Assistente do Diretor Financeiro. A Chesf não tem
conhecimento da existência, nos últimos 5 anos, de condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM e condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha
suspendido ou inabilitado o Sr. Armando Casado de Araújo para prática de atividade profissional ou comercial. O Sr. Armando Casado de Araujo não é membro independente. * Percentual de participação nas
reuniões considera o início de mandato do Conselheiro, na AGO de 2015 até 31/12/2015.
SINVAL ZAIDAN GAMA - 034.022.663-34
SINVAL ZAIDAN GAMA - 034.022.663-34
Graduado em Engenharia Elétrica e Administração de Empresas pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, em 1977 e 1982, respectivamente, com especialização em Engenharia Elétrica pela
Universidade Federal de Minas Gerais, 1984. Possui especialização em Gestão de Qualidade pela George Washington University, 1993. Possui MBA em Mercado Financeiro e de Capitais, pelo IMBEC-RJ, 1995. É
Doutor em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2001. Participou do Programa de Desenvolvimento de Executivos - Prodesel pela Universidade de São Paulo, em 1997 e do
Programa de Gestão Avançada, pelo INSEAD/FDC França/Brasil, em 2006. Entre 1976 e 2013 ocupou diversos cargos, na Chesf: Engenheiro, Coordenador de Obra, Chefe de Divisão, Chefe de Departamento,
Superintendente, Adjunto de Diretoria e da Presidência, Coordenador do Programa de Gestão, Coordenador do Programa de Implantação da Qualidade, Representante no Subcomitê de Estudos da Proteção do
Grupo Coordenador da Operação Interligada GTP/GCOI; e na Eletrobras: Assessor de Diretoria, Chefe de Assessoria, Assistente do Presidente, Chefe de Gabinete e Superintendente. Atuou como Conselheiro de
Administração da Companhia de Eletricidade de Pernambuco – CELPE, 1997; Conselheiro de Administração da Companhia de Eletricidade de Alagoas - CEAL, 1997 a 2001; Conselheiro Fiscal da Companhia de
Geração Térmica de Energia Elétrica – CGTEE, 2002 a 2004; Conselheiro de Administração da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP - 2007 a 2012. Foi Diretor Técnico e Presidente da
Companhia de Eletricidade de Rondônia - CERON, 1999 a 2002; Interventor da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel na Companhia de Eletricidade do Maranhão - CEMAR, 2002 a 2004; Diretor Técnico e
Diretor Administrativo da Companhia de Eletricidade do Piauí – CEPISA, 2005; Interventor da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel nas empresas paulista (CNEE, CAIUA, Bragantina, Vale Paranapanema) e
paranaense (CFLO) do Grupo Rede – 2012 a 2014. Entre 2015 e 2016 atou como Diretor Presidente da CELG Distribuição S.A. – CELG-D. A Chesf não tem conhecimento da existência, nos últimos 5 anos, de
condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM e condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado o Sr. Sinval Zaidan Gama para
prática de atividade profissional ou comercial. O Sr. Sinval Zaidan Gama não é membro independente.
ORLANDO HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA - 735.410.875-87
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Formado em Administração de Empresas pela Faculdade Evangélica e Brasília. Foi eleito em 27 de abril de 2017, membro efetivo do Conselho Fiscal da Chesf na AGE nº 69 da Companhia. No Ministério da
Integração Nacional exerceu diversos cargos, incluindo o de Assessor do Gabinete do Ministro (2006 a 2013) e Chefe da Assessoria Parlamentar (2013 a 2015). Foi assessor no Senado Federal (2015 a 2016), em
julho de 2016 assumiu o cargo na Subsecretaria de Orçamento Planejamento e Administração do Ministério de Minas e Energia, cargo que atualmente ocupa. Em fevereiro de 2017, foi empossado membro titular do
Conselho da SUFRAMA. * Percentual de participação nas reuniões considera o início de mandato do Conselheiro, na AGO de 2015 até 31/12/2015, como o conselheiro foi eleito em 27/04/2017, este item não se
aplica a tal.
DENIS DO PRADO NETTO - 562.990.106-06
Formado em Ciências Econômicas pelo Uniceub(1995), com Pós Graduação em Gestão da Dívida Pública pela Fundação Getúlio Vargas – FGV(2004), e mestrado em Economia do Setor Público pela Universidade
de Brasília-UnB(2011), tendo participado de diversos cursos na área de finanças públicas, como Programación y Políticas Financeiras, promovido pelo IMF Institute – Washington – DC (2007). Profissionalmente,
atuou no Banco de Brasília S.A. – BRB e desde 1998, é servidor de carreira da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, onde atualmente exerce a função de Coordenador Geral de Haveres Financeiros. Foi
representante do Tesouro Nacional nos Conselhos Ficais da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, Boa Vista Energia S.A., Companhiadas Docas da Bahia – CODEBA, e Companhia Urbanizadora
da Nova Capital do Brasil – NOVACAP. Foi eleito em 27 de abril de 2017, membro efetivo do Conselho Fiscal da Chesf na AGE nº 69 da Companhia, representante do Tesouro Nacional.
* Percentual de participação nas reuniões considera o início de mandato do Conselheiro, na AGO de 2015 até 31/12/2015, como o conselheiro foi eleito em 27/04/2017, este item não se aplica a tal.
EVANDRO CESAR DIAS GOMES - 662.292.270-53
Bacharel em direito pela Universidade Luterana do Brasil (2002) e Bacharel em Jornalismo pela Universidade Luterana do Brasil (1995). Mestre em Direitos Fundamentais pelo programa de Pós-Graduação em
Direito da Universidade Luterana do Brasil (2006). Assessor de Imprensa do gabinete do Deputado Estadual Ledevino Piccinini – 1997 a 1999 na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Diretor de
Comunicação entre 1999 e 2001 na Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul, Secretário Municipal de Arte e Cultura de agosto de 2003 a junho de 2004 na Prefeitura Municipal de Esteio, Secretário Municipal de
Meio Ambiente em julho e agosto de 2004 na Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul, na Prefeitura Municipal de Canoas - RS ingressou como Assessor Jurídico da Procuradoria Geral do Município em outubro de
2004, sendo promovido para Diretor do Departamento Judicial e Administrativo da PGM em janeiro de 2005, para Procurador-Geral Adjunto em setembro de 2005 e para Procurador da Fazenda Municipal em agosto
de 2007. No período chegou a coordenar banca com 13 advogados, cerca de seis mil demandas judiciais e duzentos expedientes administrativos por mês. Entre janeiro de 2009 e dezembro de 2010 exerceu o cargo
de Assessor Especial I – Assessor Especial Jurídico, vinculado diretamente ao Gabinete do Prefeito, entre janeiro de 2011 a dezembro de 2012 atuou como Secretário de Comunicação da Prefeitura de Canoas, em
janeiro de 2013 assumiu a Assessoria Superior do Gabinete do Prefeito de Canoas, exercendo o cargo até maio de 2014, Membro da Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Transporte de Canoas, em
2009 e 2010; Diretor Jurídico na Vice-Presidência de Serviços Jurídicos do Sport Clube Internacional, em 2004 e 2005; Diretor Superintendente da BAGERGS, em 2014 e 2015; professor do curso de Direito, desde
2011 até o presente momento, na Universidade La Salle. Conselheiro Fiscal da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica CGTEE Eletrobras. Eleito em janeiro de 2017 Conselheiro de Administração da
Empresa de Pesquisa Energética. Eleito em 27 de abril de 2017, membro suplente do Conselho Fiscal da Chesf na AGE nº 69 da Chesf. * Percentual de participação nas reuniões considera o início de mandato do
Conselheiro, na AGO de 2015 até 31/12/2015, como o conselheiro foi eleito em 27/04/2017, este item não se aplica a tal.
JAIREZ ELOÍ DE SOUZA PAULISTA - 059.622.001-44
Graduado em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Exatas, Sociais e Administrativas de Brasília-DF(1983); formado em Análise de Sistemas na Faculdade de Tecnologia da Universidade Católica
de Brasília (1987);. Mestre em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas – FGV(2003). Possui Curso de Especialização em Desenvolvimento de Recursos Humanos, realizado na Fundação Getulio Vargas
– FGV(1986). Atuação profissional preponderante na área de Administração, com experiências e trabalhos desenvolvidos em todos os segmentos de atividades desta área, tais como planejamento, orçamento e
finanças, logística, organização, sistemas e métodos, sistemas de qualidade, tecnologia da informação e em administração de recursos humanos/gestão de pessoas. Nesses segmentos, participou da concepção e
implementação de vários trabalhos técnicos, ocupando diversas posições de assessoria (em níveis tático e estratégico) e gerência/direção (em níveis intermediário, tático e estratégico). Tem, ainda, larga experiência
profissional em concepção, proposição e implementação de políticas públicas. Atuação também na implementação, coordenação e supervisão de serviços de atendimento ao cidadão tais como ouvidoria, serviço de
informações, bem como em trabalhos em gestão da ética. Docência universitária por mais de vinte anos. Presidente e membro de Conselhos Fiscais de empresas estatais. Foi eleito em 27 de abril de 2017, membro
suplente do Conselho Fiscal da Chesf na AGE nº 69 da Chesf. * Percentual de participação nas reuniões considera o início de mandato do Conselheiro, na AGO de 2015 até 31/12/2015, como o conselheiro foi eleito
em 27/04/2017, este item não se aplica a tal.
LUISA HELENA FREITAS DE SÁ CAVALCANTE - 382.949.583-87
Graduada em Engenharia Civil na Universidade Federal do Ceará, com Pós-graduação em Economia de empresa pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR e Mestrado em Economia na CAEN/Universidade
Federal do Ceará – UFC. Possui diversos cursos de aperfeiçoamento, tais como: Curso de extensão em análise de empresas estatais – Módulo I e II – ESAF (2013 e 2014), Curso de orçamento e contabilidade
pública – Centresaf/DF (2006), Curso para conselheiros fiscais – Centresaf/DF (2004), dentre outros. Atuou profissionalmente na Construtora Ribeiro Moreira Ltda – Fortaleza – CE (1988-1996); na Construtora
Colmeia Ltda Fortaleza, CE (1996 – 1998); como coordenadora do Núcleo de Infra-Estrutura (1999 - 2000); como assessora técnica do Gabinete do Secretário (2000 - 2001); como coordenadora do Projeto Açude
Castanhão (2001); no Governo do Estado do Ceará - Secretaria da Agricultura Irrigada (1999 – 2003). Atualmente atua como auditora federal de finanças e controle no cargo de gerência (desde 2008) e na
Secretaria do Tesouro Nacional – Ministério da Fazenda (desde 2003). Atuou como Conselheira Fiscal da Companhia de Navegação do São Francisco – FRANAVE (2006) e da Empresa de Trens Urbanos de Porto
Alegre – TRENSURB (2010-2014). Atualmente atua como suplente de conselheiro fiscal da Nuclebrás Equipamentos Pesados Fiscais S.A – NUCLEP (desde 2004), como conselheira fiscal da Companhia Docas do
Ceará - CDC (desde março de 2014) e foi eleita em 27 de abril de 2017, membro suplente do Conselho Fiscal da Chesf na AGE nº 69 da Companhia, representante do Tesouro Nacional. * Percentual de participação
nas reuniões considera o início de mandato do Conselheiro, na AGO de 2015 até 31/12/2015, como a conselheira foi eleita em 27/04/2017, este item não se aplica a tal.
PEDRO GAUDÊNCIO DE CASTRO - 007.838.893-72
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Formado em Direito pela Faculdade de Direito de Olinda - PE, com curso de Extensão em Administração pela Faculdade do Ceará. É membro do Conselho Fiscal da Chesf desde abril de 2008. Foi Diretor da
Recebedoria de Rendas na Cidade de Floriano - PI; Diretor da Fazendas Reunidas Raymundo de Castro S.A.; Sócio-Gerente da Comercial Construtécnica Ltda; Presidente da Associação Comercial do Sul do
Estado do Piauí; e Sócio na MJCASTRO - Administração e Corretora de Seguros Ltda. A Chesf não tem conhecimento da existência, nos últimos 5 anos, de condenação criminal, condenação em processo
administrativo da CVM e condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado o Sr. Pedro Gaudêncio de Castro para prática de atividade profissional ou
comercial. O Sr. Pedro Gaudêncio de Castro não é membro independente. * Percentual de participação nas reuniões considera o início de mandato do Conselheiro, na AGO de 2015 até 31/12/2015.
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12.7/8 - Composição dos comitês
Nome

Tipo comitê

Cargo ocupado

Profissão

Data eleição

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Descrição outros cargos ocupados

Data de
nascimento

Data posse

Número de Mandatos
Consecutivos

Membro do Comitê (Suplente)

Administradora

03/02/2016

Indeterminado

10/07/1974

03/02/2016

1

Administrador

03/02/2016

Indeterminado

23/05/1981

03/02/2016

1

Engenheiro

03/02/2016

Indeterminado

16/07/1959

03/02/2016

1

Engenheiro

03/02/2016

Indeterminado

10/10/1952

03/02/2016

1

Engenheiro

03/02/2016

Indeterminado

18/11/1950

03/02/2016

1

Engenheiro

03/02/2016

Indeterminado

26/01/1958

03/02/2016

1

Engenheiro

03/02/2016

Indeterminado

31/01/1961

03/02/2016

1

Engenheiro

03/02/2016

Indeterminado

06/08/1951

03/02/2016

1

Administradora

03/02/2016

Indeterminado

02/11/1970

03/02/2016

1

Percentual de
participação nas
reuniões

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Ana Elizabeth C. Guaraná Wanderley

Comitê de Risco

882.129.394-72

33.33%

Assessora da Diretoria Financeira
Angelo Coelho de Andrade

Comitê de Risco

Membro do Comitê (Efetivo)

010.528.934-57

66.67%

Adjunto da Diretoria Financeira
Célio Alves da Silva

Comitê de Risco

Membro do Comitê (Efetivo)

179.412.104-87

0.00%

Adjunto da Diretoria Administrativa
Claudio de Araújo Lira

Comitê de Risco

Membro do Comitê (Suplente)

102.539.204-34

0.00%

Engenheiro
Fernando Antonio Souza Ribeiro

Comitê de Risco

Membro do Comitê (Suplente)

128.433.424-49

33.33%

Adjunto da Diretoria Administrativa
Henrique José Oliveira de Castro

Comitê de Risco

Membro do Comitê (Efetivo)

192.991.684-15

100.00%

Adjunto da Diretoria de Operação
Ivaldo de Oliveira e Silva

Comitê de Risco

Membro do Comitê (Suplente)

319.456.354-87

0.00%

Assessor da Presidência
Jocilio Tavares de Oliveira

Comitê de Risco

Membro do Comitê (Efetivo)

072.894.564-91

100.00%

Chefe da Coordenadoria de Planejamento Empresarial, Controle Interno, Gestão de Riscos e Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
Karen Priston Carruthers
709.348.514-68

Comitê de Risco

Membro do Comitê (Suplente)

100.00%
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12.7/8 - Composição dos comitês
Nome

Tipo comitê

Cargo ocupado

Profissão

Data eleição

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Descrição outros cargos ocupados

Data de
nascimento

Data posse

Número de Mandatos
Consecutivos

Engenheiro

03/02/2016

Indeterminado

12/05/1956

03/02/2016

1

Engenheiro

03/02/2016

Indeterminado

14/11/1955

03/02/2016

1

Engenheiro

03/02/2016

Indeterminado

05/01/1959

03/02/2016

1

Percentual de
participação nas
reuniões

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Assessora da Coordenadoria de Planejamento Empresarial, Controle Interno, Gestão de Riscos e Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
Marcelo José de Albuquerque Maia

Comitê de Risco

Membro do Comitê (Efetivo)

160.571.984-68

0.00%

Assessor da Presidência
Marcos José do Rego Barros Lapenda

Comitê de Risco

Membro do Comitê (Suplente)

122.359.624-91

0.00%

Assessor da Diretoria de Engenharia e Construção
Ricardo de Oliveira Melo

Comitê de Risco

Membro do Comitê (Efetivo)

246.378.744-91

0.00%

Adjunto da Diretoria de Engenharia e Construção
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
Ana Elizabeth C. Guaraná Wanderley - 882.129.394-72
Formada em Administração de Empresas pela Universidade de Pernambuco – UPE; pós-graduada em Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica no Setor de Energia Elétrica pela UNICAMP e MBA Executivo em
Liderança e Gestão pela FUCONGE. Desde setembro de 2014, é assessora da Diretoria Financeira da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF. É membro suplente do Comitê de Risco da Chesf
desde 2014. Começou a carreira na área privada, como assistente de planejamento comercial na Philips Eletrônica do Nordeste, depois ingressou na ELCOMA Componentes e Materiais Eletrônicos, como analista
de compras internacional. Em 2005, ingressou na Chesf como Administradora, atuando na Coordenadoria de Planejamento Empresarial, Controle Interno, Gestão de Riscos e Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação e na Auditoria Interna . A Chesf não tem conhecimento da existência, nos últimos 5 anos, de condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM e condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a Sra. Ana Elizabeth C. Guaraná Wanderley para prática de atividade profissional ou comercial. A Sra. Ana Elizabeth C. Guaraná Wanderley não
é membro independente. * Percentual de participação nas reuniões considera o período de janeiro a dezembro de 2015. **Membro suplente apenas participa das reuniões na ausência do conselheiro efetivo.
Angelo Coelho de Andrade - 010.528.934-57
Formado em Administração pela Universidade de Pernambuco – UPE; Mestre em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE; pós-graduado em Administração Financeira pela UPE e em
Economia do Setor Elétrico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Desde setembro de 2014 é Adjunto da Diretoria Financeira da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF. É membro
efetivo do Comitê de Risco da Chesf desde 2014. Atua desde 2005 como Administrador na Chesf, tendo exercido diversas funções na área financeira: Analista do Departamento de Controles Financeiro, Analista e
Gerente da Divisão de Empréstimos e Financiamentos, Assessor e Gerente do Departamento de Negociação de Recursos Financeiros. Também atua desde 2015 como membro do Conselho de Administração dos
Complexos Eólicos Pindaí I, II e III, composto por onze Sociedades de Propósito Específico. A Chesf não tem conhecimento da existência, nos últimos 5 anos, de condenação criminal, condenação em processo
administrativo da CVM e condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado o Sr. Ângelo Coelho de Andrade para prática de atividade profissional ou
comercial. O Sr. Ângelo Coelho de Andrade não é membro independente. * Percentual de participação nas reuniões considera o período de janeiro a dezembro de 2015.
Célio Alves da Silva - 179.412.104-87
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Formado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Pernambuco – UPE; MBA em Gestão de Negócios pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. Desde janeiro de 2016 é Adjunto da Diretoria
Administrativa da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF, com a principal função de assessor de Relações Sindicais. Foi eleito membro efetivo do Comitê de Risco da Chesf em fevereiro de 2016.
Iniciou sua carreira profissional na Chesf em 1978, como engenheiro. Foi Gerente do Departamento de Compras e Contratações, Gerente do Departamento de Serviços Gerais e Chefe de Gabinete da Diretoria
Administrativa da Chesf. A Chesf não tem conhecimento da existência, nos últimos 5 anos, de condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM e condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado o Sr. Célio Alves da Silva para prática de atividade profissional ou comercial. O Sr. Célio Alves da Silva não é membro independente. * Percentual de
participação nas reuniões considera o período de janeiro a dezembro de 2015. **Em 2015, Sr. Célio Alves da Silva não era membro do Comitê, por esta razão, o percentual de participação nas reuniões é zero.
Claudio de Araújo Lira - 102.539.204-34
Formado em Engenharia Elétrica pela Universidade UFPE, em 1977; MBA em Gestão de Negócio de Energia Elétrica pela Fundação Getúlio Vargas – FGV; pós-graduado em Administração Financeira pela
Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco – FCAP/UPE; MBA em Comercialização de Energia pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. De setembro de 2003 a junho de 2015, foi chefe de
gabinete da Diretoria de Operação da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF. É membro suplente do Comitê de Risco da Chesf desde 2014. Teve o início da carreira profissional como estagiário da
Chesf em 1977 e como engenheiro em 1978. Exerceu outras funções na Chesf nas áreas de Planejamento da Operação Eletro Energético de Curto, Médio e Longo Prazo; como Engenheiro do Centro de Operação
do Sistema da Chesf e do Centro de Operação do Sistema Regional do Nordeste – COSR/NE – NOS; atuou também na área de Planejamento e Programação da Operação Eletro Energético e Comercialização de
Energia. Foi Membro do Conselho Deliberativo da Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social – FACHESF por 2 (dois) mandatos de agosto de 2004 a julho de 2012, tendo exercido a função de Presidente
do Conselho; também foi Membro do Conselho Fiscal da FACHESF, para cumprir o mandato de 31/07/2012 a 30/07/2016. A Chesf não tem conhecimento da existência, nos últimos 5 anos, de condenação criminal,
condenação em processo administrativo da CVM e condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado o Sr. Claudio de Araújo Lira para prática de atividade
profissional ou comercial. O Sr. Claudio de Araújo Lira não é membro independente. * Percentual de participação nas reuniões considera o período de janeiro a dezembro de 2015. **Membro suplente apenas
participa das reuniões na ausência do conselheiro efetivo.
Fernando Antonio Souza Ribeiro - 128.433.424-49
Formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE; MBA em Comercialização em Energia Elétrica pela Escola Politécnica de Pernambuco - UPE. Desde janeiro de 2014 é Adjunto
da Diretoria Administrativa da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF. É membro suplente do Comitê de Risco da Chesf desde dezembro de 2014. Empregado de carreira da Chesf, desde novembro
de 1978, exerceu diversas funções, dentre as quais: Engenheiro Eletricista, Assessor do Departamento de Transporte e Serviços Gerais, Gerente da Divisão de Serviços Auxiliares, Gerente da Divisão de
Contratação de obras e Serviços de Engenharia,, Gerente do Departamento de Serviços Gerais, Gerente da Administração Regional de Paulo Afonso, Assessor da Coordenadoria Especial de Relações
Institucionais, Gerente da Coordenadoria Especial de Relações Institucionais. Foi Presidente da Empresa de Limpeza Urbana da Cidade do Paulista/PE – URB em 1997, Presidente da Empresa de Serviços
Urbanos da Cidade do Paulista/PE – ENSURB, de 1997 a 1998, Secretário de Infra-estrutura da Cidade do Paulista/PE, de 1998 a 1999 e Secretário de Transporte e Habitação da Cidade do Paulista/PE, de 1999 a
2000. A Chesf não tem conhecimento da existência, nos últimos 5 anos, de condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM e condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado o Sr. Fernando Antonio Souza Ribeiro para prática de atividade profissional ou comercial. O Sr. Fernando Antonio Souza Ribeiro não é membro independente. *
Percentual de participação nas reuniões considera o período de janeiro a dezembro de 2015. **Membro suplente apenas participa das reuniões na ausência do conselheiro efetivo.
Henrique José Oliveira de Castro - 192.991.684-15
Formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE; MBA em Gestão de Negócios de Energia Elétrica pela Fundação Getúlio Vargas - FGV em parceria com o Centro Brasileiro de
Profissionalização Empresarial – CBPE e MBA Executivo em Gestão Empresarial pela FGV em parceria com a Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP. Desde outubro de 2003 é Adjunto da Diretoria de
Operação da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF. É membro efetivo do Comitê de Risco da Chesf desde 2010. Atua desde 1981 como Engenheiro na Chesf, tendo exercido diversas funções:
Gerente do Serviço de Manutenção, Assessor da Gerência Regional de Operação Leste e Gerente Regional de Operação Leste. A Chesf não tem conhecimento da existência, nos últimos 5 anos, de condenação
criminal, condenação em processo administrativo da CVM e condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado o Sr. Henrique José Oliveira de Castro para
prática de atividade profissional ou comercial. O Sr. Henrique José Oliveira de Castro não é membro independente. * Percentual de participação nas reuniões considera o período de janeiro a dezembro de 2015.
Ivaldo de Oliveira e Silva - 319.456.354-87
Formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Politécnica de Pernambuco – UPE; MBA em Gestão de Negócios pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE; com cursos nas áreas de Regulação de
Energia pela Fundação Getúlio Vargas – FGV e em Governança Corporativa para Conselheiros de Administração e Fiscais de Sociedades de Propósito Específico - SPEs. Desde fevereiro de 2014 é assessor da
Presidência da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF. É membro suplente do Comitê de Risco da Chesf desde 2014. Empregado de carreira da Chesf, desde 1984, exerceu várias funções: Assessor
da Superintendência de Recursos Humanos, Gerente da Divisão de Cargos e Salários e Assessor para Gestão de Projetos Sociais para a Comunidade da Coordenadoria de Sustentabilidade Empresarial, Controle
Interno e Gestão de Riscos – CSR. A Chesf não tem conhecimento da existência, nos últimos 5 anos, de condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM e condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado o Sr. Ivaldo de Oliveira e Silva para prática de atividade profissional ou comercial. O Sr. Ivaldo de Oliveira e Silva não é membro
independente. * Percentual de participação nas reuniões considera o período de janeiro a dezembro de 2015. **Membro suplente apenas participa das reuniões na ausência do conselheiro efetivo.
Jocilio Tavares de Oliveira - 072.894.564-91
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Formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB, em 1975; Mestre em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, em 2002; Pós-graduado em Sistemas
de Qualidade pela Universidade de Pernambuco - UPE e Especialização em Gestão de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas - FGV. Desde 2014 é Gerente da Coordenadoria de Planejamento Empresarial,
Controle Interno, Gestão de Riscos e Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF. Foi eleito membro efetivo do Comitê de Risco da Chesf em maio de 2014.
Iniciou sua carreira profissional na Chesf em 1974, e ocupou diversas posições técnicas-gerenciais: Engenheiro da área de Proteção e Controle; Gerente da Unidade Organizacional; Assessor da Gerência Regional
de Manutenção e Operação Leste; Gerente da Divisão de Manutenção de Proteção, Medição e Telecomunicação e Assessor da Superintendência de Sistemas de Controle e Telecomunicações da Chesf. Desde
2015 é Diretor Financeiro do Cigré-Brasil. A Chesf não tem conhecimento da existência, nos últimos 5 anos, de condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM e condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado o Sr. Jocilio Tavares de Oliveira para prática de atividade profissional ou comercial. O Sr. Jocilio Tavares de Oliveira não é membro
independente. * Percentual de participação nas reuniões considera o período de janeiro a dezembro de 2015.
Karen Priston Carruthers - 709.348.514-68
Formada em Administração de Empresas pela Universidade de Pernambuco/UPE; MBA em Gestão Empresarial pelo Centro de Desenvolvimento Pessoal e Empresarial de Pernambuco - CEDEPE e MBA em
Gestão para Excelência pelo SENAI/SC. Desde fevereiro de 2014 é Assessora da Coordenadoria de Planejamento Empresarial, Controle Interno, Gestão de Riscos e P&D+I - CPP da Companhia Hidro Elétrica do
São Francisco – CHESF. É membro suplente do Comitê de Risco da Chesf desde 2014. Atua desde 2009 como Administradora na Chesf, inicialmente na área de Ouvidoria, de 2009 a 2012 e desde outubro de 2012
atua na equipe de planejamento empresarial, sendo que a partir de fevereiro de 2014 passou a exercer a função de Assessora da Coordenadoria, no que se refere às atividades de planejamento, controle interno e
gestão de riscos. Antes de iniciar as atividades na Chesf atuou por 12 anos na área de comércio exterior em empresas multinacionais de grande porte, e por 6 anos na área administrativa e de turismo (hotelaria). A
Chesf não tem conhecimento da existência, nos últimos 5 anos, de condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM e condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que tenha suspendido ou inabilitado a Sra. Karen Priston Carruthers para prática de atividade profissional ou comercial. A Sra. Karen Priston Carruthers não é membro independente. * Percentual de participação
nas reuniões considera o período de janeiro a dezembro de 2015.
Marcelo José de Albuquerque Maia - 160.571.984-68
Formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG (1978); pós-graduado em Engenharia Elétrica pela Escola Federal de Engenharia de Itajubá (1980); MBA em Administração
de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (1997). Desde 2015 é Assessor da Presidência da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF. Foi eleito membro efetivo do Comitê de Risco da Chesf
em fevereiro de 2016. Iniciou sua carreira profissional na Chesf em 1978, como engenheiro. Atuou na Centrais Elétricas Brasileiras S.A – Eletrobras, de 1989 a 1999 na Comissão de Planejamento da Transmissão
da Amazônia – CPTA. Foi assessor do Departamento de Estudos do Sistema de Transmissão – DES da Chesf, de 1999 a 2001; foi gerente da Divisão de Estudos e Técnicas de Alta Tensão – DEAT, de 2001 a
2003; foi assessor da Superintendência de Planejamento da Expansão da Transmissão – SPE, de 2003 a 2007 e retornou a função de engenheiro, de 2007 a 2015 atuando na gerência de projetos de P&D. Tem
experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em Planejamento da Transmissão de Energia Elétrica e Transitórios Eletromagnéticos, atuando principalmente nos seguintes temas: controle de tensão,
transitórios de chaveamento, compensação de reativos, reator saturado e para raios. É membro do Comitê A3 – Equipamentos do Cigré-Brasil e Gerente de Projetos de P&D Chesf/ANEEL. A Chesf não tem
conhecimento da existência, nos últimos 5 anos, de condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM e condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha
suspendido ou inabilitado o Sr. Marcelo José de Albuquerque Maia para prática de atividade profissional ou comercial. O Sr. Marcelo José de Albuquerque Maia não é membro independente. * Percentual de
participação nas reuniões considera o período de janeiro a dezembro de 2015. **Em 2015, Sr. Marcelo José de Albuquerque Maia não era membro do Comitê, por esta razão, o percentual de participação nas
reuniões é zero.
Marcos José do Rego Barros Lapenda - 122.359.624-91
Formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE; MBA em Gestão pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI/SC. Desde novembro de 2013 é assessor da
Diretoria de Engenharia e Construção da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF. É membro suplente do Comitê de Risco da Chesf desde 2014. Empregado de carreira da Chesf, desde janeiro de
1978, exerceu funções como Inspetor e Auditor da Qualidade, Adjunto da Diretoria de Engenharia e Construção e Assessor do Departamento de Estudos de Sistemas de Transmissão. A Chesf não tem
conhecimento da existência, nos últimos 5 anos, de condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM e condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha
suspendido ou inabilitado o Sr. Marcos José do Rêgo Barros Lapenda para prática de atividade profissional ou comercial. O Sr. Marcos José do Rêgo Barros Lapenda não é membro independente. * Percentual de
participação nas reuniões considera o período de janeiro a dezembro de 2015. **Membro suplente apenas participa das reuniões na ausência do conselheiro efetivo.
Ricardo de Oliveira Melo - 246.378.744-91
Formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE; MBA em Gestão de Negócios de Energia pela Fundação Getúlio Vargas – FGV; Pós-graduação em Engenharia da Qualidade
pela Universidade Federal de Pernambuco. Desde julho de 2015 é Adjunto da Diretoria de Engenharia e Construção da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF. É membro efetivo do Comitê de Risco
da Chesf desde fevereiro de 2016. Empregado da Chesf desde 1987, exerceu diversas funções na área de engenharia: Engenheiro na Divisão de Projetos de Subestações, Gerente da Divisão de Projetos de
Subestações, Gerente do Departamento de Projeto e Construção de Subestações e Superintendente de Projetos e Construção de Transmissão da Chesf. A Chesf não tem conhecimento da existência, nos últimos 5
anos, de condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM e condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado o Sr. Ricardo de
Oliveira Melo para prática de atividade profissional ou comercial. O Sr. Ricardo de Oliveira Melo não é membro independente. * Percentual de participação nas reuniões considera o período de janeiro a dezembro
de 2015. **Em 2015, Sr. Ricardo de Oliveira Melo não era membro do Comitê, por esta razão, o percentual de participação nas reuniões é zero.
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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 relações conjugais, uniões estáveis ou de parentesco até o segundo grau, dos administradores da Companhia,
entre si, e com os administradores ou controladores das sociedades controladas ou controladoras, direta ou indireta, da
Companhia.
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

671.085.208-34

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Indireto

Subordinação

Controlador Indireto

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2015
Administrador do Emissor

ARMANDO CASADO DE ARAÚJO
Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

00.001.180/0001-26

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Eletrobras
Observação

Administrador do Emissor

FERNANDA CARDOSO AMADO

096.820.117-28

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

UNIÃO FEDERAL

00.394.460/0001-41

Chefe de Gabinete da Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento do MPOG
Observação

Administrador do Emissor

PAULO CÉSAR MAGALHÃES DOMINGUES

382.760.546-68

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

UNIÃO FEDERAL

00.394.460/0001-41

Diretor do Departamento de Planejamento Energético do Ministério de Minas e Energia - MME
Observação
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

002.089.224-15

Subordinação

Controlador Indireto

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Indireto

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2014
Administrador do Emissor

ALTINO VENTURA FILHO
Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

UNIÃO FEDERAL

00.394.460/0001-41

Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia
Observação

Administrador do Emissor

ARMANDO CASADO DE ARAUJO

671.085.208-34

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras

00.001.180/0001-26

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Eletrobras
Observação

Administrador do Emissor

FERNANDA CARDOSO AMADO

096.820.117-28

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

UNIÃO FEDERAL

00.394.460/0001-41

Chefe de Gabinete da Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento do MPOG
Observação
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

002.089.224-15

Subordinação

Controlador Indireto

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2013
Administrador do Emissor

ALTINO VENTURA FILHO
Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

UNIÃO FEDERAL

00.394.460/0001-41

Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia
Observação

Administrador do Emissor

ARMANDO CASADO DE ARAUJO

671.085.208-34

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras

00.001.180/0001-26

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Eletrobras
Observação

Administrador do Emissor

VIRGÍNIA PARENTE DE BARROS

289.703.221-91

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras

00.001.180/0001-26

Membro do Conselho de Administração
Observação
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores
A Companhia contratou uma apólice de Seguro de Responsabilidade Civil de Diretores, Administradores e
Conselheiros (D&O) relativo ao pagamento ou reembolso de despesas suportadas pelos administradores
decorrentes da reparação de danos causados a terceiros ou à Companhia, pelo período de 26/01/2015 a
26/03/2016, e que através de outro processo licitatório foi garantida a contratação do seguro para o período
de 26/03/2016 a 26/03/2017, com possibilidade de renovações iguais e sucessivas limitadas ao que dispõe a
lei nº 8.666/93, além de assegurar em seu estatuto social, aos seus dirigentes e conselheiros, presentes e
passados, nos casos em que não houver incompatibilidade com os interesses da sociedade e na forma
definida pela Diretoria, a defesa em processos judiciais e administrativos, contra eles instaurados pela prática
de atos no exercício do cargo ou função, observadas as disposições da Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994 –
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
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12.12 - Práticas de Governança Corporativa

A Chesf possui diversos instrumentos que demonstram a aderência da Companhia às boas práticas de
governança corporativa. Embora essas práticas não estejam consolidadas em um documento único, podem
ser evidenciadas através da estrutura de governança e das várias iniciativas adotadas na Companhia,
conforme documentos específicos e detalhes relatados a seguir:
Administração da Companhia
A Chesf dispõe de um Estatuto Social aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas.
É administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria Executiva, composta exclusivamente
por brasileiros. Esse conselho é integrado por até seis membros eleitos pela Assembleia Geral, todos com
prazo de gestão de um ano, admitida a reeleição, sendo um dos membros indicado pelo Ministro de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão, e outro membro eleito como representante dos empregados,
escolhido pelo voto direto de seus pares dentre os empregados ativos e em eleição organizada pela
Companhia em conjunto com as entidades sindicais que os representem, nos termos da legislação vigente. O
Conselho de Administração dispõe de Regimento Interno que norteia seu funcionamento.
A Diretoria Executiva é composta pelo Diretor-Presidente e até cinco diretores, eleitos pelo Conselho de
Administração, que exercem suas funções em regime de tempo integral, com prazos de gestão de três anos,
permitidas reeleições. O Diretor-Presidente é escolhido dentre os membros do Conselho de Administração,
não podendo acumular a função de Presidente deste Conselho.
O Conselho Fiscal, de caráter permanente, compõe-se de três membros efetivos e igual número de suplentes,
sendo um indicado pelo Ministério da Fazenda, como representante da Secretaria do Tesouro Nacional. O
Conselho Fiscal dispõe de Regimento Interno que norteia seu funcionamento.
Os atos de gestão administrativa são fiscalizados pela Auditoria Interna, pelo Conselho Fiscal e pelos órgãos
de controle externos Controladoria-Geral da União – CGU e Tribunal de Contas da União – TCU.
Relacionamento com Acionistas
A Chesf, como empresa de capital aberto, segue as regras da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
A política de relacionamento da Companhia é pautada pela divulgação de informações com transparência,
caracterizada pelo respeito aos princípios legais e éticos, alinhados às normas a que está submetida como
concessionária de serviço público.
A Companhia possui um canal de divulgação de informações em seu portal corporativo na Internet,
www.chesf.gov.br, link “Investidores”. A comunicação com seus acionistas é feita via atendimento
telefônico, correio padrão, presencial e endereçamento eletrônico.
Gestão da Ética
A Chesf adota o Código de Ética Único das Empresas Eletrobras, que se aplica a todo o seu público interno,
incluindo os administradores e conselheiros, e estabelece compromissos de conduta a serem seguidos no
âmbito da Empresa, bem como, no relacionamento dos seus colaboradores com órgãos de governo,
concorrentes, fornecedores, prestadores de serviço e demais parceiros externos.
A Companhia instituiu uma Comissão de Ética que tem como principais atribuições a disseminação dos
valores e princípios éticos, através de ações educativas e a apuração de denúncias de infração ética.
Compliance
A Chesf aderiu ao Manual de Compliance referente à Política de Anticorrupção das Empresas Eletrobras,
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12.12 - Práticas de Governança Corporativa
tendo lançado o Programa de Compliance na Companhia em março de 2015 com várias ações de divulgação,
como o envio de informativos internos e video sobre o tema para os empregados, a disponibilização de
documentos na intranet (Manual de Compliance, Guia do Colaborador e arquivo com Perguntas Frequentes),
além de ações de treinamento para diversos grupos, incluindo a alta administração (diretores e conselheiros),
o gerente e o assistente de Compliance, novos gestores e fornecedores da Companhia.
Novas ações e diretrizes estão em andamento ou programadas, sob coordenação da holding, visando
aprimorar cada vez mais a gestão do Programa de Compliance nas empresas Eletrobras, a exemplo da
inclusão de cláusulas contratuais específicas sobre Compliance nos contratos com fornecedores, definição de
critérios para realização de due diligence de parceiros e fornecedores, análise do risco de fraude e corrupção
na Companhia, dentre outras.
Ouvidoria
Desde 2008, a Companhia dispõe de uma Ouvidoria, que é um canal de diálogo com os públicos de
relacionamento da Chesf, atuando de forma isenta, com caráter mediador, pedagógico e estratégico. A
Ouvidoria gera insumos para a Diretoria e Conselho de Administração tomar decisões, a partir da análise das
manifestações recebidas dos diversos públicos de relacionamento, contribuindo para a melhoria contínua dos
processos de trabalho e a busca por soluções efetivas, sempre observando os princípios da legalidade, da
transparência, do sigilo e da ética.
A Ouvidoria também desenvolve as atividades inerentes à Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação
- LAI, vigente a partir de 16/05/2012, que regulou o Acesso à Informação, assegurando a qualquer cidadão
demandar informações de interesse particular ou coletivo, realizando a gestão dos pedidos de informação dos
cidadãos, por meio do Sistema de informação ao Cidadão – SIC, disponibilizado pela Controladoria Geral da
União – CGU.
Auditoria Interna
A Auditoria Interna da Chesf está vinculada ao Conselho de Administração, sujeita-se à orientação normativa
e à supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, e tem por finalidade
básica assegurar a legalidade e a legitimidade dos atos e fatos administrativos, bem como avaliar a eficácia da
gestão, dos controles internos e das práticas administrativas, orientando-se por uma filosofia de atuar
preventivamente, fortalecendo os processos e a gestão da Companhia.
O planejamento das atividades da Auditoria Interna é consubstanciado no Plano Anual de Auditoria Interna –
PAINT, submetido à análise prévia da Controladoria-Geral da União – CGU e, posteriormente, ao exame
pelo Conselho Fiscal e à aprovação pelo Conselho de Administração. A atuação da Auditoria Interna está
limitada à execução de suas atividades típicas, com o objetivo de evitar o desvio de funções e de preservar
sua isenção e imparcialidade.
Sustentabilidade Empresarial
A Sustentabilidade Empresarial na Chesf tem como objetivo estabelecer diretrizes que norteiem suas ações
quanto à promoção do desenvolvimento sustentável, buscando equilibrar oportunidades de negócio com
responsabilidade social, econômico-financeiro e ambiental. Dentre essas diretrizes estão a priorização da
produção de energia limpa e renovável, o uso racional de recursos, atuar como agente indutor da eficiência
energética, ter compromisso com a ética e a transparência, respeitar os direitos humanos, agregar valor para
as partes interessadas, garantir condições de trabalho e de bem-estar adequadas aos colaboradores.
A Companhia aderiu ao Pacto Global, com emissão da Comunicação de Progresso (COP), aos Princípios de
Empoderamento da Mulher, da ONU Mulheres, ao Programa Pró-equidade de Gênero e Raça, da Secretaria
de Políticas para Mulheres da Presidência da República e à Declaração de Compromisso Corporativo no
Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República (SDH/PR). Também renovou compromisso com o Pacto Nacional pela Erradicação
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12.12 - Práticas de Governança Corporativa
do Trabalho Escravo (InPACTO).
A Chesf publica seu Relatório Anual de Sustentabilidade, seguindo as diretrizes mundiais da Global
Reporting Initiative (GRI). Participa, ainda, ativamente para o Relatório de Sustentabilidade, para as
respostas aos questionários do Dow Jones Sustainability Index (DJSI) e do Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE) da BM&FBovespa da holding.
Gestão de Riscos e Controles Internos
O processo de gestão integrada de riscos na Chesf é realizado com base na Política de Gestão de Riscos das
Empresas Eletrobras e na metodologia definida em conjunto com a holding, que abrange as etapas de
identificação, monitoramento e tratamento dos riscos empresariais de diversas naturezas, e tem o objetivo de
dar suporte na tomada de decisões empresariais. A atividade envolve o mapeamento dos controles
implementados para mitigação dos riscos identificados, bem como a elaboração e monitoramento de planos
de ação visando ao aprimoramento dos controles e à consequente prevenção de perdas e salvaguarda de
ativos.
O ambiente de controles internos da Chesf também é monitorado através do processo de Certificação SOX,
realizado anualmente para assegurar a conformidade da Eletrobras e suas controladas aos requisitos da Lei
norte-americana Sarbanes-Oxley (SOX), necessária para que a Eletrobras holding mantenha a negociação de
suas ações na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE), além de verificar a aderência das atividades
realizadas às políticas e procedimentos internos da Companhia, fortalecendo assim a eficácia dos processos.
A certificação SOX envolve as etapas de revisão e atualização dos controles internos dos processos de
negócios e de governança corporativa, os testes da administração, realizados pela auditoria interna, e os
testes de certificação, realizados por auditor independente.
Planejamento Empresarial
O Planejamento Empresarial da Chesf é um instrumento que dá suporte à governança. Envolve a constante
avaliação dos fatores internos e externos que influenciam o desempenho empresarial e a consequente
adequação dos objetivos estratégicos, visando aprimorar a gestão e atingir as metas e resultados propostos.
O monitoramento do Planejamento Empresarial da Chesf é realizado com foco nos indicadores de cada
objetivo definido em seu Mapa Estratégico, possibilitando o acompanhamento de desvios entre as metas e os
resultados apurados, com a participação da Diretoria, do corpo gerencial da Empresa e de empregados,
consolidando assim o processo de gestão empresarial com transparência das informações e foco em
resultados.
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12.13 - Outras informações relevantes
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
Detalhamos a seguir a política de remuneração do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho
Fiscal. Quanto aos membros do Comitê de Risco, os mesmos fazem parte do quadro funcional da
Companhia, e não possuem remuneração especial por fazerem parte do comitê.
a. objetivos da política ou prática de remuneração
Os objetivos da política e práticas visam remunerar os diretores e conselheiros da Companhia considerando a
responsabilidade, o tempo dedicado à função, a competência e a reputação profissional.
b. composição da remuneração, indicando
i. descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles
A fixação da remuneração dos diretores e conselheiros da Companhia segue um processo já estabelecido em
que o montante é aprovado na Assembleia Geral Ordinária - AGO, levando em consideração o período
compreendido entre abril do ano de referência e março do ano subsequente.
No caso dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, os honorários mensais são
fixados em um décimo do que, em média mensal, percebem os membros da Diretoria, excluídos os valores
relativos a: adicional e abono pecuniário de férias; auxílio alimentação; despesas médicas e seguro de vida
em grupo, bem como seguro funeral; ajuda de custo de transferência; auxílio refeição; participação nos
lucros ou resultados e auxílio moradia.
A remuneração dos diretores compreende: (i) honorários mensais; (ii) 13º salário; (iii) gratificação de férias;
(iv) abono pecuniário de férias; (v) auxílio alimentação; (vi) auxílio moradia; (vii) ajuda de custo de
transferência; (viii) cobertura parcial de despesas médicas; (ix) seguro de vida em grupo; (x) seguro ou
auxílio funeral; (xi) fundo de pensão; e (xii) Participação nos Lucros ou Resultados, facultando ao dirigente
optar pela retribuição paga na sua empresa de origem, na hipótese desta ser superior ao valor nominal do
honorário praticado. Não devem ser considerados para estes fins outros aumentos, tais como mérito,
promoção e ajustes não lineares, inclusive na remuneração do empregado paradigma.
Conselho de Administração
COMPOSIÇÃO DA
REMUNERAÇÃO

Remuneração Fixa Mensal

Remuneração Variável
Benefícios Pós-Emprego

DESCRIÇÃO E OBJETIVOS
A remuneração dos membros do Conselho de Administração é fixada em 10%
dos honorários médios mensais e do 13º salário, pagos aos Membros da Diretoria
Executiva, nos termos da Lei nº 9.292, de 12.07.1996 não computando os demais
benefícios. A referida remuneração tem como objetivo remunerar os serviços de
cada conselheiro administrativo, dentro do escopo de responsabilidade atribuído
à sua função.
Os membros do Conselho de Administração não são remunerados por
Remuneração Variável.
Os membros do Conselho de Administração não fazem jus ao benefício pósemprego.

Cessação do Exercício do Cargo

Os membros do Conselho de Administração não são remunerados por benefícios
motivados pela cessação do exercício do cargo.

Remuneração Baseada em Ações

Os membros do Conselho de Administração não são remunerados por
remunerações baseada em ações.

PÁGINA: 216 de 302

Formulário de Referência - 2016 - CIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO

Versão : 5

13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
Diretoria Estatutária
COMPOSIÇÃO DA
REMUNERAÇÃO

DESCRIÇÃO E OBJETIVOS

Remuneração Fixa Mensal

Englobam a remuneração fixa mensal todas as verbas que compõem a
remuneração, tais como: honorários mensais, 13º salário, despesas médicas,
adicional e abono pecuniário de férias, seguro de vida em grupo, auxíliorefeição, auxílio moradia, bem como, ajuda de custo de transferência, não
devendo ser repassados aos respectivos honorários os mesmos benefícios que,
eventualmente forem concedidos aos Empregados da Companhia, por ocasião da
formalização do Acordo Coletivo de Trabalho. A referida remuneração tem
como objetivo remunerar os serviços de cada diretor Estatutário, dentro do
escopo de responsabilidade atribuído à sua função.

Remuneração Variável

Os membros da Diretoria Estatutária são remunerados por remuneração variável.
Tais membros fazem jus a Participação nos Lucros e Resultados - PLR da
Companhia, com o fim de reconhecer a participação do diretor no desempenho
da Companhia.

Benefícios Pós-Emprego

Os membros da Diretoria Estatutária fazem jus a benefício pós-emprego na
forma de contribuições a previdência complementar.

Cessação do Exercício do Cargo

Os membros da Diretoria Estatutária não são remunerados por benefícios
motivados pela cessação do exercício do cargo.

Remuneração Baseada em Ações

Os membros da Diretoria Estatutária não são remunerados por remunerações
baseada em ações.

Conselho Fiscal
COMPOSIÇÃO DA
REMUNERAÇÃO

DESCRIÇÃO E OBJETIVOS

Remuneração Fixa Mensal

A remuneração dos membros do Conselho Fiscal, além do reembolso das
despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função, será
fixada pela Assembleia Geral que os eleger, observado o limite da legislação
vigente. A remuneração dos membros do Conselho fiscal é fixada em 10% dos
honorários médios mensais e do 13º salário, pagos aos Membros da Diretoria
Executiva, nos termos da Lei nº 9.292, de 12.07.1996, não computando os
demais benefícios. A referida remuneração tem como objetivo remunerar os
serviços de cada conselheiro, dentro do escopo de responsabilidade atribuído ao
Conselho Fiscal da Companhia.

Remuneração Variável

Os membros do Conselho Fiscal não são remunerados por remuneração variável.

Benefícios Pós-Emprego

Os membros do Conselho de Administração não fazem jus ao benefício pósemprego.

Cessação do Exercício do Cargo

Os membros do Conselho Fiscal não são remunerados por benefício motivados
pela cessação do exercício do cargo.

Remuneração Baseada em Ações

Os membros do Conselho Fiscal não são remunerados por remunerações baseada
em ações.

ii. em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na remuneração total
De acordo com a tabela abaixo, as proporções de cada elemento na remuneração total dos três últimos
exercícios sociais foram, aproximadamente:
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2015
Composição da
Remuneração

2014

2013

Conselho
de
Adm.

Diretoria

Conselho
Fiscal

Conselho
de
Adm.

Diretoria

Conselho
Fiscal

Conselho
de
Adm.

Diretoria

Conselho
Fiscal

Remuneração Fixa Mensal
Salário ou pró-labore

100%

85%

100%

100%

84%

100%

100%

75%

100%

Benefícios Diretos ou Indiretos

-

4%

-

-

5%

-

-

5%

-

Participação em comitês

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bônus

-

-

-

-

-

-

-

Participação nos Resultados

-

-

-

-

-

-

9%

-

Participações em Reuniões

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comissões

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Benefícios Pós-Emprego

-

11%

-

-

11%

-

-

11%

-

Cessação do Exercício do Cargo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Remuneração Baseada em
Ações

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Remuneração Variável

TOTAL

-

iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração
A fixação da remuneração global dos diretores, membros do Conselho de Administração, membros do
Conselho Fiscal segue um processo já estabelecido por meio do qual:
(i) o montante referente à remuneração dos administradores acima mencionados é previamente definido
pelo acionista controlador Eletrobras com a participação do Departamento de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais (DEST) do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, que define os valores
individuais de remuneração de cada órgão de administração da Chesf;
(ii) o Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais (DEST) encaminha o valor
proposto para a remuneração dos administradores para aprovação da Secretaria do Tesouro Nacional;
(iii) a Secretaria do Tesouro Nacional, após a aprovação do montante proposto, encaminha o referido
montante, sob a forma de sugestão, para aprovação em Assembleia Geral Ordinária de Acionista da
Chesf.
Caso qualquer dos órgãos acima indicados não aprove o montante correspondente à remuneração da
Administração da Eletrobras, o processo é remetido de volta ao órgão anterior para revisão.
A remuneração da Administração da Chesf é reajustada conforme a variação dos índices oficiais que
determinam a inflação.
iv. razões que justificam a composição da remuneração
A composição da remuneração dos administradores da Companhia é estabelecida pelos acionistas
majoritários com a participação do órgão controlador (MPOG/DEST) levando-se em consideração o índice
inflacionário, que se justificam pela responsabilidade do cargo a eles atribuído.
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
v. a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato
Não existe membros não remunerados pelo emissor.
c. principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada
elemento da remuneração
Não há vinculação do desempenho em relação à remuneração fixa dos administradores, pois os valores são
fixados pelo Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais (DEST) do Ministério do
Planejamento Orçamento e Gestão e distribuídos pelo Conselho de Administração aos demais órgãos de
administração da Companhia. O montante total da remuneração é aprovado na Assembleia Geral Ordinária,
levando em consideração o período compreendido entre abril, do ano corrente, a março do ano subsequente.
Com relação à remuneração variável dos administradores, consubstanciada na Participação nos Lucros e
Resultados – PLR pela Diretoria Estatuária, os indicadores de desempenho que são levados em consideração
na determinação da referida remuneração são: (i) liquidez corrente, (ii) liquidez geral, e (iii) Despesa de
Pessoal, Material e Serviço sobre a Receita de Operações com Energia Elétrica.
O Programa de Remuneração Variável está vinculado com as metas de desempenho estabelecidas no
Contrato de Metas de Desempenho Empresarial - CMDE, tanto para os empregados quanto para a Diretoria
Executiva, nos termos acertados com a Eletrobras e em alinhamento com as diretrizes definidas pelos órgãos
de controle.
d. como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho
Salário ou pró-labore: remuneração fixa, sem indicador vinculado.
Benefícios diretos e indiretos: sem indicador vinculado.
Participação em Comitês: a Companhia não pratica a referida remuneração.
Bônus: a Companhia não pratica a referida remuneração.
Participação nos Lucros e Resultados (PLR): Os membros da Diretoria Estatutária da Chesf recebem
apenas a Participação nos Lucros ou Resultados - PLR como remuneração variável. A referida
remuneração é estruturada para refletir o atendimento de indicadores de desempenho negociados
com o Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais (DEST) e por ocasião das
negociações de Acordos Coletivos de Trabalho entre a Companhia e as entidades sindicais. Os
referidos indicadores também estão alinhados com os resultados financeiros e operacionais
apresentados pela Companhia no exercício social.
Participação em reuniões: a Chesf não pratica a referida remuneração.
Comissões: a Chesf não pratica a referida remuneração.
Benefícios pós-emprego: sem indicador vinculado.
Cessação de cargo: a Chesf não pratica a referida remuneração.
Remuneração baseada em ações: a Chesf não pratica a referida remuneração.
e. como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e
longo prazo
A remuneração dos Diretores e Conselheiros da Companhia busca promover o reconhecimento e um
alinhamento às estratégias de curto, médio e longo prazos. Conforme mencionado no item 13.1b alínea “i”, a
política de remuneração baseia-se em componentes fixos e variáveis, visa o incentivo da melhoria da gestão
da companhia e permanência de seus executivos.
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
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f. existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos
Não praticado.
g. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
Não praticado.
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13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2015 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,00

5,00

3,00

14,00

Nº de membros remunerados

0,00

0,00

0,00

0,00

310.223,37

3.052.676,62

170.705,34

3.533.605,33

Benefícios direto e indireto

0,00

162.304,47

0,00

162.304,47

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

391.870,28

0,00

391.870,28

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

O número de membros deste órgão
foi apurado conforme exposto no
item 13.3.

O número de membros deste
órgão foi apurado conforme
exposto no item 13.3.

310.223,37

O número de membros deste
órgão foi apurado conforme
exposto no item 13.3.

3.606.851,37

170.705,34

4.087.780,08

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2014 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,00

5,00

3,00

14,00

Nº de membros remunerados

0,00

0,00

0,00

0,00

301.859,73

2.639.565,55

150.898,80

3.092.324,08

0,00

164.434,77

0,00

164.434,77

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto
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Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

351.549,28

0,00

351.549,28

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

O número de membros deste órgão
foi apurado conforme exposto no
item 13.3.

O número de membros deste
órgão foi apurado conforme
exposto no item 13.3.

301.859,73

O número de membros deste
órgão foi apurado conforme
exposto no item 13.3.

3.155.549,60

150.898,80

3.608.308,13

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2013 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,00

5,00

3,00

14,00

Nº de membros remunerados

0,00

0,00

0,00

0,00

284.526,94

2.588.902,43

146.262,24

3.019.691,61

Benefícios direto e indireto

0,00

177.395,31

0,00

177.395,31

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

305.268,62

0,00

305.268,62

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
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Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

372.042,01

0,00

372.042,01

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

O número de membros deste órgão
foi apurado conforme exposto no
item 13.3.

284.526,94

O número de membros deste
órgão foi apurado conforme
exposto no item 13.3.

3.443.608,37

O número de membros deste
órgão foi apurado conforme
exposto no item 13.3.

146.262,24

3.874.397,55
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

2016*
Órgão

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Número de membros

6,00

5,00

3,00

14,00

Número de membros remunerados

6,00

5,00

3,00

14,00

Em relação ao bônus:
·

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

·

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

·
Valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas estabelecidas fossem atingidas

-

-

-

·

-

-

-

Valor previsto no resultado do exercício

-

Em relação a participação nos lucros:
·

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

·

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

·
Valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas estabelecidas fossem atingidas

-

-

-

·

-

253.958,39

-

253.958,39

-

253.958,39

-

253.958,39

Valor previsto no resultado do exercício

Total da remuneração

-

2015
Órgão

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Número total de membros

6,00

5,00

3,00

14,00

Número de membros remunerados

5,83

5,08

3,17

14,08

Em relação ao bônus:
·

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

·

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

·
Valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas estabelecidas fossem atingidas

-

-

-

-

·

-

-

-

-

Valor previsto no resultado do exercício

Em relação a participação nos lucros:
·

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

·

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

·
Valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas estabelecidas fossem atingidas

-

-

-

-

·
Valor efetivamente reconhecido no resultado do
exercício

-

-

-

-

Total da remuneração

-

-

-

-
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
2014
Órgão

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Número de membros

6,00

5,00

3,00

14,00

Número de membros remunerados

6,08

4,50

3,00

13,58

Em relação ao bônus:
·

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

·

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

·
Valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas estabelecidas fossem atingidas

-

-

-

-

·

-

-

-

-

Valor previsto no resultado do exercício

Em relação a participação nos lucros:
·

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

·

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

·
Valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas estabelecidas fossem atingidas

-

-

-

-

·
Valor efetivamente reconhecido no resultado do
exercício

-

-

-

-

Total da remuneração

-

-

-

-

2013
Órgão

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Número de membros

6,00

5,00

3,00

14,00

Em relação ao bônus:

6,25

4,92

3,17

14,34

·

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

·

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

·
Valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas estabelecidas fossem atingidas

-

-

-

-

·

-

-

-

-

Valor previsto no resultado do exercício

Em relação a participação nos lucros:
·

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

·

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

·
Valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas estabelecidas fossem atingidas

-

-

-

-

·
Valor efetivamente reconhecido no resultado do
exercício

-

Total da remuneração

-

305.268,62
305.268,62

-

305.268,62
305.268,62
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
Obs.: Quadros de composição dos órgãos

2015
Mês

2014

2013

Conselho
Conselho
Conselho
Conselho Adm. Diretoria
Conselho Adm. Diretoria
Conselho Adm. Diretoria
Fiscal
Fiscal
Fiscal

Janeiro

6

5

3

6

4

3

6

5

3

Fevereiro

5

5

3

6

4

3

6

5

3

Março

5

5

3

6

4

3

6

5

3

Abril

5

5

3

7

5

3

6

5

3

Maio

6

5

3

6

4

3

7

5

4

Junho

7

6

3

6

4

3

6

5

3

Julho

6

5

4

6

4

3

6

5

3

Agosto

6

5

3

6

5

3

6

5

4

Setembro

6

5

3

6

5

3

6

5

3

Outubro

6

5

4

6

5

3

7

6

3

Novembro

6

5

3

6

5

3

6

4

3

Dezembro

6

5

3

6

5

3

7

4

3

Total

70

61

38

73

54

36

75

59

38

Média

5,83

5,08

3,17

6,08

4,50

3,00

6,25

4,92

3,17

Este item não se aplica à remuneração dos conselheiros de Administração e Fiscal, que é composta
exclusivamente por uma parte fixa.
Relativamente à remuneração variável da diretoria estatutária, esta é composta unicamente pela participação
nos lucros ou resultados, uma vez que a Companhia não distribui bônus. A Companhia esclarece que não há
um valor mínimo ou máximo pré-determinado para pagamento de participação nos lucros ou resultados aos
membros da diretoria estatutária.
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária

$&RPSDQKLDQmRSUDWLFDUHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatuária

$&RPSDQKLDQmRSUDWLFDUHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatuária

1mRDSOLFiYHOHPUD]mRGRGLVSRVWRQRLWHP
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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

1mRDSOLFiYHOHPUD]mRGRGLVSRVWRQRLWHP
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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

1mRDSOLFiYHOHPUD]mRGRGLVSRVWRQRLWHP
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13.9 - Participações
em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por

administradores e conselheiros fiscais - por órgão


7tWXOR

$o}HV3UHIHUHQFLDLV 31 

'LUHWRULD



&RQVHOKRGH
&RQVHOKR
$GPLQLVWUDomR )LVFDO
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários

$ &RPSDQKLD DVVHJXUD IXQGR GH SHQVmR VRPHQWH SDUD RV PHPEURV GD VXD 'LUHWRULD QmR DEUDQJHQGR RV
PHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRUPHLRGRVVHJXLQWHVSODQRV

x )XQGDomR&KHVIGH$VVLVWrQFLDH6HJXULGDGH6RFLDO±)DFKHVI
x )XQGDomR&HDOGH$VVLVWrQFLD6RFLDOH3UHYLGrQFLD)DFHDO
x %UDVLOSUHY
x )XQGDomR(OHWUREUDVGH6HJXULGDGH6RFLDO±(OHWURV


$QR



ÏUJmR

'LUHWRULD

1GH
PHPEURV



1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV

4XDQWLGDGHGH
DGPLQLVWUDGRUHV
TXHUH~QHPDV
FRQGLo}HVSDUDVH
DSRVHQWDU

&RQGLo}HVGHVH
DSRVHQWDU
DQWHFLSDGDPHQWH

)DFKHVI



DQRVGH
FRQWULEXLomR
DQRV
GHVOLJDPHQWRGD
SDWURFLQDGRUD

%UDVLOSUHY



1mRKiFRQGLo}HV
UHVJDWHDTXDOTXHU
WHPSR



FRQWULEXLo}HV
PHQVDLVPHVHV
GHYtQFXOR
HPSUHJDWtFLR
SDUWLFLSDQWH2ULJLQDO
3OXVHPHVHV
SDUDRVGHPDLV
DQRVSDUWLFLSDQWH
2ULJLQDO3OXVH
DQRVGHPDLV
SDUWLFLSDQWHV
GHOLJDPHQWRGR
SDWURFLQDGRU

)DFKHVI



DQRVGH
FRQWULEXLomR
DQRV
GHVOLJDPHQWRGD
SDWURFLQDGRUD

%UDVLOSUHY



1mRKiFRQGLo}HV
UHVJDWHDTXDOTXHU
WHPSR



FRQWULEXLo}HV
PHQVDLVPHVHV
GHYtQFXOR
HPSUHJDWtFLR
SDUWLFLSDQWH2ULJLQDO
3OXVHPHVHV
SDUDRVGHPDLV
DQRVSDUWLFLSDQWH
2ULJLQDO3OXVH
DQRVGHPDLV
SDUWLFLSDQWHV
GHOLJDPHQWRGR
SDWURFLQDGRU

1RPHGR
SODQR



)DFHDO



'LUHWRULD





)DFHDO

9DORUDWXDOL]DGRGDV
FRQWULEXLo}HVDFXPXODGDV
QRSODQRGHSUHYLGrQFLDDWp
RHQFHUUDPHQWRGR~OWLPR
H[HUFtFLRVRFLDOGHVFRQWDGD
DSDUFHODUHODWLYDjV
FRQWULEXLo}HVIHLWDV
GLUHWDPHQWHSHORV
DGPLQLVWUDGRUHV

9DORUWRWDODFXPXODGR
GDVFRQWULEXLo}HV
UHDOL]DGDVGXUDQWH
~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
GHVFRQWDGDDSDUFHOD
UHODWLYDjVFRQWULEXLo}HV
IHLWDVGLUHWDPHQWHSHORV
DGPLQLVWUDGRUHV

3RVVLELOLGDGHGH
UHVJDWH
DQWHFLSDGRH
FRQGLo}HV

5

5

DQRVGH
FRQWULEXLomR
DQRV
GHVOLJDPHQWRGD
SDWURFLQDGRUD

5

5

1mRKi
FRQGLo}HV
UHVJDWHD
TXDOTXHUWHPSR

5

FRQWULEXLo}HV
PHQVDLV
PHVHVGHYtQFXOR
HPSUHJDWtFLR
SDUWLFLSDQWH
2ULJLQDO3OXVH
PHVHVSDUD
RVGHPDLV
DQRVSDUWLFLSDQWH
2ULJLQDO3OXVH
DQRVGHPDLV
SDUWLFLSDQWHV
GHVOLJDPHQWRGR
SDWURFLQDGRU

5

5

DQRVGH
FRQWULEXLomR
DQRV
GHVOLJDPHQWRGD
SDWURFLQDGRUD

5

5

1mRKi
FRQGLo}HV
UHVJDWHD
TXDOTXHUWHPSR

5

FRQWULEXLo}HV
PHQVDLV
PHVHVGHYtQFXOR
HPSUHJDWtFLR
SDUWLFLSDQWH
2ULJLQDO3OXVH
PHVHVSDUD
RVGHPDLV
DQRVSDUWLFLSDQWH
2ULJLQDO3OXVH
DQRVGHPDLV
SDUWLFLSDQWHV
GHVOLJDPHQWRGR
SDWURFLQDGRU

5

5
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários



'LUHWRULD



)DFKHVI



DQRVGH
FRQWULEXLomR
DQRV
GHVOLJDPHQWRGD
SDWURFLQDGRUD

%UDVLOSUHY



1mRKiFRQGLo}HV
UHVJDWHDTXDOTXHU
WHPSR

)DFHDO



FRQWULEXLo}HV
PHQVDLVPHVHV
GHYtQFXOR
HPSUHJDWtFLR
SDUWLFLSDQWH2ULJLQDO
3OXVHPHVHV
SDUDRVGHPDLV
DQRVSDUWLFLSDQWH
2ULJLQDO3OXVH
DQRVGHPDLV
SDUWLFLSDQWHV
GHOLJDPHQWRGR
SDWURFLQDGRU

(OHWURV







5

5

DQRVGH
FRQWULEXLomR
DQRV
GHVOLJDPHQWRGD
SDWURFLQDGRUD

5

5

1mRKi
FRQGLo}HV
UHVJDWHD
TXDOTXHUWHPSR

5

5

FRQWULEXLo}HV
PHQVDLV
PHVHVGHYtQFXOR
HPSUHJDWtFLR
SDUWLFLSDQWH
2ULJLQDO3OXVH
PHVHVSDUD
RVGHPDLV
DQRVSDUWLFLSDQWH
2ULJLQDO3OXVH
DQRVGHPDLV
SDUWLFLSDQWHV
GHVOLJDPHQWRGR
SDWURFLQDGRU

5

5





2V SODQRV GH SUHYLGrQFLD SRVVXHP FRQGLo}HV H UHJUDV HVSHFtILFDV SDUD R UHVJDWH DQWHFLSDGR 2 SODQR GH
SUHYLGrQFLD FRPSOHPHQWDU GD )DFKHVI SUHYr D SRVVLELOLGDGH GH UHVJDWH GD WRWDOLGDGH GDV FRQWULEXLo}HV
HIHWXDGDV SHORV SDUWLFLSDQWHV DVVLP FRPR GH  GD SDUWH SDJD SHOD &RPSDQKLD GHSRLV GH GHWHUPLQDGR
WHPSRGHFRQWULEXLomR7RGRVRVGLUHWRUHVGHWHQWRUHVGRSODQRGHSUHYLGrQFLDGD)DFKHVIMiVmRHOHJtYHLVDR
UHVJDWHQHVVDVFRQGLo}HV
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13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
Valores anuais
Diretoria Estatutária
31/12/2015

31/12/2014

Conselho de Administração
31/12/2013

31/12/2015

31/12/2014

Conselho Fiscal

31/12/2013

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

Nº de membros

5,00

5,00

5,00

6,00

6,00

6,00

3,00

3,00

3,00

Nº de membros
remunerados

5,08

4,50

4,92

5,83

6,08

6,25

3,17

3,00

3,17

Valor da maior
remuneração(Reais)

817.258,31

924.906,90

791.124,96

53.837,88

50.299,60

47.407,76

53.838,08

50.299,60

47.407,76

Valor da menor
remuneração(Reais)

353.788,78

192.701,89

167.485,44

4.267,97

12.862,53

2.345,20

4.595,75

50.299,60

4.038,96

Valor médio da
remuneração(Reais)

709.544,53

701.233,24

700.394,92

53.181,15

49.620,78

45.524,31

53.906,95

50.299,60

46.188,08

Observação
Diretoria Estatutária
Conselho de Administração
31/12/2015

O valor médio da remuneração individual, em alguns casos, difere do valor da menor remuneração individual face a ter ocorrido pagamento proporcional nos meses em que ocorreu a posse ou
renúncia ao cargo, apesar de considerarmos o membro como participante naquele mês.

31/12/2014

O valor médio da remuneração individual, em alguns casos, difere do valor da menor remuneração individual face a ter ocorrido pagamento proporcional nos meses em que ocorreu a posse ou
renúncia ao cargo, apesar de considerarmos o membro como participante naquele mês.

31/12/2013

O valor médio da remuneração individual, em alguns casos, difere do valor da menor remuneração individual face a ter ocorrido pagamento proporcional nos meses em que ocorreu a posse ou
renúncia ao cargo, apesar de considerarmos o membro como participante naquele mês.

Conselho Fiscal
31/12/2015

O valor médio da remuneração individual, em alguns casos, difere do valor da menor remuneração individual face a ter ocorrido pagamento proporcional nos meses em que ocorreu a posse ou
renúncia ao cargo, apesar de considerarmos o membro como participante naquele mês.

31/12/2014

O valor médio da remuneração individual, em alguns casos, difere do valor da menor remuneração individual face a ter ocorrido pagamento proporcional nos meses em que ocorreu a posse ou
renúncia ao cargo, apesar de considerarmos o membro como participante naquele mês.

31/12/2013

O valor médio da remuneração individual, em alguns casos, difere do valor da menor remuneração individual face a ter ocorrido pagamento proporcional nos meses em que ocorreu a posse ou
renúncia ao cargo, apesar de considerarmos o membro como participante naquele mês.
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLPHFDQLVPRVGHUHPXQHUDomRRXLQGHQL]DomRSDUDRVDGPLQLVWUDGRUHVHPFDVRGH
GHVWLWXLomRGRFDUJRRXDSRVHQWDGRULD
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores


1D UHPXQHUDomR WRWDO GHWLGD SHORV DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO QHQKXP SHUFHQWXDO VH
UHIHUHDSDUWHVUHODFLRQDGDVDRVFRQWURODGRUHVGD&RPSDQKLD
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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


2VDGPLQLVWUDGRUHVHRVPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDOQmRUHFHEHPUHPXQHUDomRSRUTXDOTXHUUD]mRTXHQmRD
IXQomRTXHRFXSDP
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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


2VDGPLQLVWUDGRUHVHRVPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDOQmRUHFHEHPUHPXQHUDomRUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGRGH
FRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRVGHVRFLHGDGHVVREFRQWUROHFRPXPHGHFRQWURODGDVGRHPLVVRU
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13.16 - Outras informações relevantes

7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVHSHUWLQHQWHVDHVWHWySLFRIRUDPGLYXOJDGDVQRVSUySULRVLWHQV
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14.1 - Descrição dos recursos humanos
a.
número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localização geográfica)
Em 31 de dezembro de 2015, a Companhia possuía 4.563 funcionários, todos situados na região Nordeste,
alocados nas áreas operacional e administrativa. Em razão da consolidação das Demonstrações Financeiras,
acrescentamos também no demonstrativo abaixo, o corpo funcional das empresas controladas dos
Complexos Pindaí I, II e III, e Extremoz Transmissora do Nordeste ETN S.A, que eram compostos, em 31 de
dezembro de 2015, de 35 empregados, totalizando 4.598 funcionários.
A evolução do quadro de empregados da Companhia em 2015, 2014 e 2013 está descrita abaixo:
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro
2015

2014

2013

Operacional

3.096

3.084

2.860

Administrativo

1.502

1.505

1.567

4.598

4.589

4.427

b.
número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localização geográfica)
A Chesf não possui empregados terceirizados permanentes e exclusivos, ou seja, não efetua contratações de
cessão de mão de obra. São contratadas empresas para prestação de serviços por meio de licitação, para
algumas atividades de natureza contínua, previstas na legislação, tais como: limpeza, vigilância, copeiragem,
manutenção de bens móveis e imóveis, manutenção de instalações, etc.
Para estes contratos, o quantitativo de empregados desses prestadores de serviços, em 31/12/2015, segregado
por grupo e local de contratação, segue abaixo:
Local de Contratação
Grupo

Total
Fortaleza Paulo Afonso Recife Salvador Sobradinho Teresina

Copeiragem

2

11

7

2

-

-

22

Informática

-

-

16

-

-

-

16

Limpeza e Higiene

46

125

438

20

30

53

712

Manutenção de bens imóveis

21

84

140

23

5

52

325

Manutenção de bens móveis

4

2

46

-

-

24

76

Outros

7

30

31

8

1

-

77

Recepção

1

2

4

-

-

-

7

Reprografia

-

-

2

-

-

-

2

Segurança

-

-

4

-

-

4

8

Telecomunicações

-

-

3

-

-

-

3

Transportes

3

7

12

10

4

19

55

Vigilância Ostensiva

82

91

596

22

-

9

800

Total

166

352

1.299

85

40

161

2.103
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14.1 - Descrição dos recursos humanos
c.

índice de rotatividade

A Companhia apresentou para os exercícios de 2015, 2014 e 2013 índice de rotatividade de 0,36%, 2,87% e
14,56% respectivamente. A diferença entre os índices de 2015 e 2014 deve-se:
a) Ao desligamento de 52 empregados (sendo 11 por meio do PIDV) em 2014, e em 2015, ocorreram 28
desligamentos.
b) A admissão de 211 novos empregados, sendo 207 (106 de nível médio operacional e 101 de nível superior)
selecionados no Concurso Público 2012 (com validade prorrogada, por ordem judicial, até o dia 11.06.2016) e
4 admissões por medida judicial em 2014. Em 2015, ocorreram 5 admissões (4 por medida judicial e 1 pela
Lei de Anistia).
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos

Conclusão do Plano de Incentivo ao Desligamento Voluntário – PIDV, uma das medidas adotadas para
adequação da Empresa às condições estabelecidas pela nova regulamentação governamental, Lei
nº 12.783/2013. Em 2014 foram desligados 14 empregados através do PIDV, enquanto em 2013 ocorreram
1.326 desligamentos através do referido plano.
O Concurso Público realizado em 2012, vencido em junho/2014, teve sua validade prorrogada até
junho/2016, devido à ação civil pública impetrada no Ministério Público do Trabalho – MPT/PE, pela
Federação Regional dos Urbanitários do Nordeste - FRUNE e o Sindicato dos Urbanitários de Pernambuco –
Sindurb-PE.
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

a.

política de salário e remuneração variável

A atual política de remuneração da Companhia está explicitada em documentos específicos, com base no
Plano de Carreira e Remuneração – PCR, implantado em setembro de 2010, e no Plano de Cargos e Salários
– PCS, implantado em 1998, contemplando todos os empregados da Companhia.
Considerando que a implantação do Plano de Carreira e Remuneração, em setembro de 2010, utilizou um
processo de adesão, alguns empregados decidiram permanecer no Plano de Cargos e Salários. Em 31 de
dezembro de 2015, a distribuição dos empregados nesses planos encontrava-se da seguinte forma: 99,8%
enquadrados no PCR e 0,2% enquadrados no PCS.
A política de remuneração é composta das seguintes parcelas:
• Remuneração Funcional ou Direta - que toma como referência o enquadramento no cargo - é a
remuneração baseada na estrutura de cargos e salários dos planos PCR e PCS. A estrutura de cargos do PCR
está segmentada em Profissional de Nível Fundamental, Profissional de Nível Médio Suporte, Profissional de
Nível Médio Operacional e Profissional de Nível Superior. A estrutura de cargos do PCS inclui carreiras de
nível universitário e de nível não-universitário, associadas a cargos e funções.
• Remuneração Indireta - composta de Adicionais, Vantagens e Benefícios. É a remuneração paga aos
empregados e/ou gestores a título de recompensas pelos serviços prestados e atende aos aspectos legais,
acordos coletivos e deliberação da Diretoria, entre outros.
• Remuneração Variável - é adotada pela Companhia na forma de participação nos lucros e resultados e toma
como referência o alcance de metas predefinidas e acordadas, anualmente, entre a Chesf, a Eletrobras e as
entidades representantes dos trabalhadores, na época do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT.
A distribuição da PLR entre os empregados é baseada na seguinte metodologia: 40% (quarenta por cento) do
montante (M) rateado igualmente pelo número de empregados e requisitados e 60% (sessenta por cento) do
montante (M) distribuído proporcionalmente à remuneração fixa, do mês de dezembro de cada ano, do
empregado e requisitado, mediante Termo de Pactuação Anual.
b.

política de benefícios

O plano de benefícios da Companhia é abrangente a todos os empregados, independente do cargo ou função
que ocupam. Eles fazem jus a um amplo leque de benefícios, que inclui alimentação, auxílio transporte,
educação, saúde e previdência privada e auxílio-funeral. A divulgação dos benefícios é realizada através da
Intranet e constam dos normativos da Companhia que disciplinam o seu uso. Entre eles estão:
• Assistência Materno-Infantil e Assistência Educacional – a empresa concede o benefício Auxílio
Materno-Infantil e Educacional aos empregados que tenham filhos, enteados, tutelados, curatelados, menor
sob guarda provisória ou definitiva e menor sob guarda em processo de adoção (equiparado a filho),
contribuindo financeiramente com as despesas, por meio do reembolso de valor limitado ao teto negociado
no Acordo Coletivo de Trabalho - ACT. A assistência Materno-Infantil subdivide-se nas modalidades de
Auxílio-Creche e Auxílio-Babá, que são excludentes.
O Auxílio-Creche é concedido para reembolso das despesas pagas a estabelecimento particular que promova
a educação básica a crianças, a partir do mês subsequente ao término da licença maternidade, até 6 (seis)
anos e 11 (onze) meses do dependente, resguardando a conclusão do período letivo.
O Auxílio-Babá é concedido para reembolso das despesas pagas a profissional que exerça a função de babá,
limitado a 01 (um) reembolso mensal para cada empregado, contados a partir do mês subsequente ao término
da licença maternidade, durante o período de 36 (trinta e seis) meses.
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A Assistência Educacional é concedida para reembolso das despesas realizadas com mensalidades à
Instituição de Ensino que promova educação a dependentes, a partir dos 7 (sete) anos até 17 (dezessete) anos
e 11 (onze) meses, resguardando a conclusão do período letivo.
• Programa de Assistência ao Portador de Deficiência - PAPD - programa destinado aos empregados e
seus dependentes com deficiência, que inclui um conjunto de ações médicas, psicossociais, educacionais,
esportivas e tecnológicas, que possam contribuir para prevenir, promover e recuperar suas condições físicas,
psíquicas e pedagógicas, de acordo com os Decretos Leis nº 3.298 de 20.12.1999 e nº 5.296 de 02.12.2004,
que regulamenta as Leis nº 10.048 de 08.11.2000 e nº 10.098 de 19.12.2000.
• Reembolso de Medicamentos - benefício concedido a todos empregados e seus dependentes para
aquisição de medicamentos contínuos e de uso agudo, respeitando a participação percentual do empregado.
• Atendimento Ambulatorial – serviço de assistência médica e de enfermagem, no qual os empregados têm
acesso a consultas médicas gratuitas e ainda submetem-se a curativos e perícias odontológicas nos
ambulatórios da Companhia, durante o horário de trabalho.
• Auxílio Educação Ensino Superior - benefício concedido aos empregados que não têm curso superior
completo. A Companhia participa com o benefício limitado a seis anos de realização do curso de graduação,
fora do horário de trabalho, contados a partir da data inicial da matrícula, excluindo-se dessa contagem os
períodos de interrupções legais e/ou de necessidade da Companhia.
• Auxílio Óculos e Lentes - benefício concedido aos empregados e dependentes para a aquisição de
armação, lentes de óculos ou de contato, respeitado o valor teto estabelecido.
• Credenciamento de Instituições de Ensino (CREDIE) - programa de credenciamento de fornecedores de
cursos de idioma estrangeiro, graduação, pós-graduação e informática, que ofereçam, no mínimo, 10% de
desconto nas mensalidades para empregados da Chesf e seus dependentes.
• Complementação de Auxílio-doença - é a complementação da remuneração feita pela Companhia ao
empregado afastado do trabalho por motivo de doença ou acidente do trabalho. Corresponde à diferença
entre o benefício concedido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - e a remuneração do
empregado.
• Reembolso das Despesas com Uniforme e Material Escolar – benefício concedido semestralmente aos
dependentes do empregado, que estejam matriculados em instituições de ensino público ou possuam bolsa
integral em instituição de ensino privado.
• Academia de Ginástica – disponível para prática de atividades físicas nas instalações da sede da
Companhia e nas Regionais de Salvador e Sobradinho.
• Pecúlio por Morte ou Invalidez – benefício pago ao empregado e/ou seus dependentes, por motivo de
morte ou invalidez permanente, total e parcial, decorrente de acidente de trabalho.
• Auxílio-Funeral – concedido aos beneficiários, ou na falta desses a quem se responsabilizar pelo custeio
do funeral dos empregados ou de dependentes cadastrados no Plano de Assistência Patronal – PAP, limitado
ao teto negociado no Acordo Coletivo de trabalho – ACT.
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• Plano de Assistência Patronal - PAP – benefício de assistência médico-hospitalar, psicológica,
fisioterápica, fonoaudiológica, nutricional, terapêutica ocupacional e odontológica, inclusive tratamentos
ortodônticos e implantodontia, por meio de coparticipação Chesf - Empregado.
• Previdência Privada – é uma poupança efetuada pelo empregado, na qual a Companhia contribui com um
percentual, para criar uma reserva financeira que, no futuro, irá se converter numa pensão mensal vitalícia
(aposentadoria), por meio da Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social - Fachesf.
• Seguros de Vida e de Acidentes Pessoais - indenização que o empregado garante para si, sua família ou
beneficiário por ele indicado, em caso de morte natural ou acidental, invalidez total ou parcial decorrente de
acidente, com aporte, percentual, por parte da Companhia.
• Auxílio Transporte - benefício pelo qual a Chesf antecipa o vale transporte ao empregado para a
utilização efetiva em despesas de deslocamento diário, no percurso residência/local de trabalho/residência. A
Companhia oferece, ainda, transporte para empregados que trabalham em regime de turno de revezamento e
nas localidades onde não há disponibilidade de transportes urbanos.
• Vale Refeição e Alimentação - benefício para aquisição de refeição em restaurantes e/ou aquisição de
gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais.
Outros benefícios e facilidades fornecidos pela Companhia: assistência social e psicológica; estacionamento
privativo e agências / postos bancários nas instalações.
c.

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados nãoadministradores, identificando:
grupo de beneficiários;
condições para exercício;
preço de exercício;
prazo de exercício; e
quantidade de ações comprometidas pelo plano

A Companhia não possui plano de remuneração baseado em ações.
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$ PDLRULD GRV HPSUHJDGRV GD &RPSDQKLD p ILOLDGD D VLQGLFDWRV 2V VLQGLFDWRV TXH UHSUHVHQWDP RV
HPSUHJDGRV H DVVLQDP $FRUGRV &ROHWLYRV GH 7UDEDOKR VmR 6LQGLFDWR GRV 7UDEDOKDGRUHV QDV ,QG~VWULDV
8UEDQDVQR(VWDGRGH3HUQDPEXFR6LQGLFDWRGRV(OHWULFLWiULRVGD%DKLD6LQGLFDWRGRV7UDEDOKDGRUHVQDV
,QG~VWULDV 8UEDQDV GR (VWDGR GR 3LDXt 6LQGLFDWR GRV (OHWULFLWiULRV GR &HDUi 6LQGLFDWR GRV 7UDEDOKDGRUHV
QDV ,QG~VWULDV GH (QHUJLD (OpWULFD GR 5LR *UDQGH GR 1RUWH 6LQGLFDWR GRV 7UDEDOKDGRUHV QDV ,QG~VWULDV
8UEDQDV GR (VWDGR GH $ODJRDV 6LQGLFDWR GRV 7UDEDOKDGRUHV QDV (PSUHVDV GH 'LVWULEXLomR GH (QHUJLD
(OpWULFDQR(VWDGRGD3DUDtED6LQGLFDWRGRV7UDEDOKDGRUHVQDV,QG~VWULDV8UEDQDVQD3DUDtED6LQGLFDWRGRV
(OHWULFLWiULRV GH 6HUJLSH H R 6LQGLFDWR GRV (QJHQKHLURV QR (VWDGR GH 3HUQDPEXFR $ UHODomR FRP RV
HPSUHJDGRVpUHJXODPHQWDGDSRU$FRUGRV&ROHWLYRV1DFLRQDOH(VSHFtILFRILUPDGRVFRPHVWHV6LQGLFDWRV
TXHVmRUHQHJRFLDGRVHPPDLRGHFDGDDQR
1RV~OWLPRVDQRVD&RPSDQKLDSDVVRXSRUDOJXPDVSDUDOLVDo}HVGDFDWHJRULDGHFRUUHQWHGDGLVFXVVmRGR
DFRUGRFROHWLYRHVWHSUHFHGLGRGHJUHYHWHQGRRFRUULGRHPSDUDOLVDomRGHGLDVHPGH
GLDVHHPGHGLDV
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
00.001.180/0001-26

Brasileira-RJ

Não

Sim

28/12/2012

Não
54.151.081
Classe ação

100,000000%

1.517.886

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

TOTAL

86,547718%

55.668.967

99,577983%

11,052312%

193.837

0,346726%

2,399970%

42.091

0,075291%

Ministério da Fazenda
Não

00.394.460/0001-41

Não

28/12/2012

Não
0

0,000000%

193.837

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

0,000000%

42.091

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

54.151.081

100,000000%

1.753.814

100,000000%

55.904.895

100,000000%

Classe ação
TOTAL
OUTROS
0
Classe ação
TOTAL

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

00.001.180/0001-26

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
33.657.248/0001-89

Brasileira-DF

Não

Não

31/12/2015

6,857573

18.262.671

6,876425

92.807.935

Não

Não

31/12/2015

18.691.102

7,037742

160.449.053

Não

Não

31/12/2015

21.262.873

8,006088

102.634.559

7,587755

207.313.961

78,059716

442.293.705

32,698695

Não
74.545.264
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

6,861274

BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
00.383.281/0001-09

Brasileira-DF

Não
141.757.951

13,040606

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

11,861970

JP Morgan Chase Bank
46.518.205/0001-64

Americana

Não
81.371.686

7,485549

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

OUTROS

234.979.744

21,616272
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

00.001.180/0001-26

TOTAL

1.087.050.297

100,000000

265.583.803

100,000000

1.352.634.100

Brasileira-DF

Não

Sim

31/12/2015

1.544

0,000581

554.397.196

Brasileira-RJ

Não

Não

31/12/2015

0,000000

51.652

0,019448

51.652

100,000000

UNIÃO FEDERAL
00.394.460/0001-41
Não
554.395.652

51,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

40,986487

Victor Adler
203.840.097-00
Não
0
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

0,003819
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15.3 - Distribuição de capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

28/12/2012

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

197

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

87

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

18

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)

0

0,000000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

34.494

1,966799%

Preferencial Classe A

0

0,000000%

Total

34.494

0,061701%
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte

1mRKiDFRUGRGHDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor


1mRKRXYHDOWHUDo}HVUHOHYDQWHVQDVSDUWLFLSDo}HVGRVPHPEURVGRJUXSRGHFRQWUROHHDGPLQLVWUDGRUHVGR
HPLVVRUQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRV

PÁGINA: 256 de 302

Formulário de Referência - 2016 - CIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO

Versão : 5

15.7 - Principais operações societárias
1RV DQRV GH  H  RFRUUHUDP RSHUDo}HV GH DTXLVLo}HV GH FRQWUROH VRFLHWiULR GH 6RFLHGDGHV GH
3URSyVLWR(VSHFtILFRLQWHJUDQWHVGRV&RPSOH[RV(yOLFRV3LQGDt,(Acauã Energia S.A, Angical 2 Energia
S.A, Arapapá Energia S.A, Caititu 2 Energia S.A, Caititu 3 Energia S.A, Carcará Energia S.A, Corrupião
3 Energia S.A e Teiú 2 Energia S.A) 3LQGDt ,, (Coqueirinho 2 Energia S.A e Papagaio Energia S.A)
3LQGDt ,,, (Tamanduá Mirim 2 Energia S.A) RFRUUHX D GLOXLomR GH IRUPD GHILQLWLYD GD SDUWLFLSDomR
DFLRQiULDGRVyFLR6HTXyLD&DSLWDO/WGDFRQIRUPHSUHYLVWRQR$FRUGRGH$FLRQLVWDVGDVHPSUHVDV

$LQGD HP  D &RPSDQKLD UHFHEHX DXWRUL]DomR GD $QHHO H GR &RQVHOKR $GPLQLVWUDWLYR GH 'HIHVD
(FRQ{PLFD&$'(SDUDDDTXLVLomRGDVDo}HVGD63(Extremoz Transmissora do Nordeste – ETN S.A.
IDOWDQGR DSHQDV D DSURYDomR GR '(67 SDUD D FRQFOXVmR GD RSHUDomR $ DFLRQLVWD &7((3 SDUWLFLSDQWH GR
FRQVyUFLRYHQFHGRUGRHPSUHHQGLPHQWRPDQLIHVWRXDVXDVDtGDGRSURMHWRGHVGHRLQtFLRGRPHVPRWHQGR
QR HQWDQWR SHUPDQHFLGR QD VRFLHGDGH DWp D FRQFOXVmR GH WRGRV RV SURFHGLPHQWRV SDUD D WUDQVIHUrQFLD
GHILQLWLYD7RGRVRVLQYHVWLPHQWRVQD63(IRUDPUHDOL]DGRVFRPUHFXUVRVSUySULRVGD&KHVI

&RQWURODGDV
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15.8 - Outras informações relevantes
7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVVREUHRFRQWUROHGD&RPSDQKLDHVWmRLQIRUPDGDVHPLWHQVDQWHULRUHV
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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 são realizadas de acordo com padrões e preços de mercado ou
baseadas em contratos próprios do Setor Elétrico. Na sequência, identificamos as empresas/entidades
relacionadas com a Companhia:

Empresas

Natureza de Operação
Contas a receber

Eletrobras

Eletrosul

Resultado
-

-

-

29.751

-

-

42.385

-

Contas a pagar

-

752

-

-

476

-

Despesa financeira

-

-

(2.818)

-

-

(3.269)

515

30.503

(2.818)

956

42.861

(3.269)

3.576

-

-

3.085

-

-

Fornecedores

-

4.637

-

-

11.646

-

Energia comprada

-

-

-

-

-

(70.080)

Encargo de uso da rede de
transmissão

-

-

(53.185)

-

-

(56.300)

3.576

4.637

(53.185)

3.085

11.646

(126.380)

Clientes

80

-

-

55

-

-

Contas a receber

39

-

-

36

-

-

-

3.836

-

-

5.583

-

-

-

(48.946)

-

-

(56.554)

119

3.836

(48.946)

91

5.583

(56.554)

3.152

-

-

3.966

-

-

-

3.682

-

-

5.154

-

36

-

-

16

-

-

-

-

(44.449)

-

-

(44.169)

3.188

3.682

(44.449)

3.982

5.154

(44.169)

555

-

-

535

-

-

Fornecedores

Contas a receber

Clientes
Contas a pagar
Clientes

-

-

-

-

40

-

555

-

-

535

40

-

311

-

-

236

-

-

311

-

-

236

-

-

4.613

-

-

14.693

-

-

-

-

-

(13.237)

-

-

-

-

-

5.279

-

-

-

92

-

-

1.456

-

4.613

92

-

6.735

1.456

-

43.115

-

-

35.911

-

-

346

-

-

48

-

-

Contas a pagar

-

102

-

-

90

-

Suprimento de energia

-

-

26.026

-

-

27.283

43.461

102

26.026

35.959

90

27.283

Contas a receber
( - ) Provisão para perdas
Adiantamento a
fornecedores
Contas a pagar
Clientes
Contas a receber
Ceal

Passivo

956

Encargo de uso da rede de
transmissão

Eletropar

Ativo
-

Fornecedores

CGTEE

Resultado
-

Clientes

Eletronuclear

Passivo

515

Encargo de uso da rede de
transmissão

Eletronorte

Ativo

31/12/2014

Financiamentos e
empréstimos

Clientes

Furnas

31/12/2015
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Empresas

Fachesf

Natureza de Operação

Passivo

Resultado

1.720

-

-

10.719

-

-

11.415

-

-

10.220

-

Despesa financeira

-

-

(133.698)

-

-

(55.871)

Despesas operacionais

-

-

(20.411)

-

-

(17.401)

Despesas atuariais

-

-

(123.537)

-

-

(105.121)

-

13.135

(277.646)

-

20.939

(178.393)

3.915

-

-

4.124

-

-

-

-

39.133

-

-

39.777

3.915

-

39.133

4.124

-

39.777

4.845

-

-

4.315

-

-

Suprimento de energia

Suprimento de energia

Receita de prest. de serviços
Equivalência patrimonial
Encargo de uso da rede de
transmissão
Partic. societária
permanente
Fornecedores
Dividendos

Integração
Transmissora Encargo de uso da rede de
de Energia S.A. transmissão
Equivalência patrimonial
Partic. societária
permanente
Clientes

Energética
Águas da Pedra Dividendos
S.A.
Equivalência patrimonial

Clientes
Partic. societária
permanente
Fornecedores
ESBR
Participações
S.A.

Ativo

-

Contas a receber
Partic. societária
permanente
Fornecedores
STN

31/12/2014
Resultado

Contribuição normal

Clientes
Cepisa

Passivo

Fornecedores

Clientes
Celg - D

31/12/2015
Ativo

Energia comprada
AFAC
Equivalência patrimonial
Outros resultados
abrangentes

-

-

27.859

-

-

29.332

4.845

-

27.859

4.315

-

29.332

273

-

-

263

-

-

176.941

-

-

163.434

-

-

-

1.042

-

-

1.250

-

-

-

3.231

-

-

2.841

-

-

45.475

-

-

46.014

-

-

(10.362)

-

-

(12.427)

177.214

1.042

38.344

163.697

1.250

36.428

42.084

-

-

41.064

-

-

-

834

-

-

971

-

1.209

-

-

-

-

-

-

-

(8.074)

-

-

(9.496)

-

-

6.727

-

-

5.573

43.293

834

(1.347)

41.064

971

(3.923)

103.307

-

-

89.580

-

-

180

-

-

159

-

-

2.181

-

-

1.124

-

-

-

-

13.533

-

-

2.030

105.668

-

13.533

90.863

-

2.030

4.526

-

-

2.295

-

-

1.396.062

-

-

1.453.682

-

-

-

27.876

-

-

9.872

-

-

-

(219.637)

-

-

(31.200)

105.200

-

-

-

-

-

-

-

(147.620)

-

-

(230.788)

-

-

-

-

(600)

-

1.505.788

27.876

(367.257)

1.455.977

9.272

(261.988)
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Empresas

Natureza de Operação
Partic. societária
permanente
Fornecedores

-

444.155

-

-

-

3.969

-

7.257

-

-

-

-

58.853

-

-

32.388

-

-

(32.242)

-

-

(31.830)

502.606

3.154

26.611

451.412

3.969

558

244.950
50

-

-

215.793
-

-

-

Fornecedores

-

1.018

-

-

1.797

-

Encargo de uso de rede

-

-

(11.554)

-

-

(10.485)

AFAC

-

-

-

14.625

-

-

-

-

11.787

-

-

8.755

245.000

1.018

233

230.418

1.797

(1.730)

7.449

-

-

4.724

-

-

9.178

-

-

12.351

-

-

-

-

(322)

-

-

4.164

16.627

-

(322)

17.075

-

4.164

7.236

-

-

28.013

-

-

355

-

-

429

-

-

-

169

-

-

181

-

Equivalência patrimonial

Partic. societária
permanente
Dividendos
Equivalência patrimonial

Receita de prest. de serviços
AFAC
Encargo de uso da rede de
transmissão
Equivalência patrimonial

Partic. societária
permanente
Equivalência patrimonial

Clientes
Suprimento de energia
Contas a pagar
Clientes
Eletroacre

-

Resultado

-

Fornecedores

Ceron

489.031

Passivo

-

Partic. societária
permanente
Contas a receber

Norte Energia
S.A.

Ativo

-

Equivalência patrimonial

TDG

Resultado

3.154

Partic. societária
permanente
Dividendos

Manaus
Construtora

Passivo

-

Encargo de uso da rede de
transmissão

Manaus
Transmissora

Ativo

31/12/2014

13.575

Dividendos
I.E. Madeira

31/12/2015

Suprimento de energia

-

-

4.217

-

-

4.187

101.000

-

-

101.000

-

-

-

-

(1.580)

-

-

(1.787)

-

-

(20.777)

-

-

(23.968)

108.591

169

(18.140)

129.442

181

(21.568)

1.042.090

-

-

804.066

-

-

-

-

(7.225)

-

-

(32.508)

1.042.090

-

(7.225)

804.066

-

(32.508)

565

-

-

999

-

-

-

-

4.120

-

-

4.044

-

104

-

-

-

-

565

104

4.120

999

-

4.044

289

-

-

361

-

-

-

-

3.635

-

-

3.759

289

-

3.635

361

-

3.759
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Empresas

31/12/2015

Natureza de Operação
Ativo

Resultado

24

-

21

-

-

-

-

27

-

-

-

-

335

-

-

273

56.903

-

-

51.323

-

-

-

-

6.672

-

-

2.123

Partic. societária
Complexo
permanente
Eólico Sento Sé
Equivalência patrimonial
III

Despesas operacionais
Partic. societária
permanente
AFAC
Equivalência patrimonial
Dividendos
Partic. societária
permanente
Equivalência patrimonial
Dividendos
AFAC

Complexo
Eólico
VamCruz

Passivo

28

Partic. societária
Complexo
permanente
Eólico Sento Sé
Equivalência patrimonial
II

VamCruz I
Participações
S.A

Ativo

Contas a receber

Dividendos

IE Garanhuns

Resultado

Clientes

Receita de prest. de serviços
Complexo
Partic. societária
Eólico Sento Sé
permanente
I
Equivalência patrimonial

Cepel

Passivo

31/12/2014

Partic. societária
permanente
Equivalência patrimonial

1.350

-

-

258

58.305

-

7.007

51.629

-

2.396

56.099

-

-

35.477

-

-

-

-

(442)

-

-

(81)

56.099

-

(442)

35.477

-

(81)

1.513

-

-

1.576

-

-

-

-

(63)

-

-

(14)

1.513

-

(63)

1.576

-

(14)

-

-

(11.525)

-

-

(10.925)

-

-

(11.525)

-

-

(10.925)

318.972

-

-

181.526

-

-

-

-

-

20.629

-

-

-

-

26.361

-

-

16.717

5.780

-

-

-

-

-

324.752

-

26.361

202.155

-

16.717

73.368

-

-

-

-

-

-

-

506

-

-

-

523

-

-

-

-

-

66.892

-

-

-

-

-

140.783

-

506

-

-

-

-

-

-

72.993

-

-

-

-

-

-

-

(42)

-

-

-

72.993

-

(42)
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Empresas

Natureza de Operação

31/12/2015
Ativo

Passivo

Contas a receber

23

Partic. societária
permanente
Fornecedores

31/12/2014
Resultado

Ativo

Passivo
-

-

7.180

-

-

-

106

-

296

-

-

211

-

(1.769)

-

-

(211)

590.189

-

-

453.761

-

-

-

-

28.899

-

-

5.675

626.291
109.497

280
-

27.426
-

461.544
-

106
-

5.675
-

14.040
-

-

(9.560)

-

-

-

123.537

-

(9.560)

-

-

-

Partic. societária
Complexo
permanente
Eólico Chapada Equivalência patrimonial
do Piauí I

-

-

-

119.057

-

-

-

-

-

-

-

(1)

-

-

-

119.057

-

(1)

Partic. societária
permanente
Equivalência patrimonial

142.187

-

-

-

-

-

Extremoz

-

-

603

36.079

-

-

-

280

-

Receita de prest. de serviços

-

-

Encargo de uso de rede

-

Resultado

AFAC
Equivalência patrimonial

Partic. societária
permanente
Chapada do
Piauí I Holding AFAC
Equivalência patrimonial
S.A

Chapada do
Piauí II
Holding S.A

Complexo
Partic. societária
Eólico Chapada permanente
do Piauí II

Amazonas
Distribuidora

Eólica Serra
das Vacas
Holding S.A

Complexo
Eólico Serra
das Vacas

Clientes
Contas a pagar
Partic. societária
permanente
AFAC
Equivalência patrimonial
Partic. societária
permanente
Equivalência patrimonial

Partic. societária
permanente
Cia. Energética AFAC
SINOP S.A.
Equivalência patrimonial

-

-

2.358)

-

-

-

142.187

-

(2.358)

-

-

-

-

-

-

108.022

-

-

-

-

-

108.022

-

-

275

-

-

2.463

-

-

-

-

-

-

73

-

275
97.374

-

-

2.463
-

73
-

-

25.005

-

-

-

-

-

-

-

592)

-

-

-

122.379

-

(592)

-

-

-

-

-

-

57.877

-

-

-

-

-

57.877

-

(486)
(486)

89.526

-

-

87.047

-

-

36.750

-

-

-

-

-

-

-

2.479

-

-

(4.249)

126.276

-

2.479

87.047

-

(4.249)
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Empresas

Natureza de Operação

Complexo
Eólico Pindaí I

Partic. societária permanente
Equivalência patrimonial

Partic. societária permanente
Complexo
Eólico Pindaí II Equivalência patrimonial

Complexo
Eólico Pindaí
III

Partic. societária permanente
Equivalência patrimonial

31/12/2015
Passivo

Ativo

Resultado

337.731
-

-

-

-

337.731

-

148.518

31/12/2014
Passivo

Ativo

Resultado

85.866

-

-

(2.748)

-

-

(784)

(2.748)

85.866

-

(784)

-

-

34.790

-

-

-

-

(1.545)

-

-

28

148.518

-

(1.545)

34.790

-

28

76.607

-

-

10.435

-

-

-

-

(623)

-

-

(20)

(623)

10.435

-

(20)

76.607

A seguir, identifica-se as origens das principais transações, por empresa:
Eletrobras (Controladora)
•
•

Contratos de financiamentos e empréstimos celebrados entre as partes, que têm como principal
fonte os recursos da Reserva Global de Reversão – RGR, e como principais destinações a
cobertura financeira dos custos diretos das obras do seu sistema de transmissão;
Ressarcimento dos contratos da auditoria e atuarial.

Furnas
•
•

Contratos celebrados para disponibilização do sistema de transmissão;
Contratos celebrados para uso da rede de transmissão.

Eletrosul
•
•

Contratos celebrados para disponibilização do sistema de transmissão;
Contratos celebrados para uso da rede de transmissão.

Eletronorte
•
•

Contratos celebrados para disponibilização do sistema de transmissão;
Contratos celebrados para uso da rede de transmissão.

Eletronuclear
•

Contratos celebrados para disponibilização do sistema de transmissão.

CGTEE
•

Contratos celebrados para disponibilização do sistema de transmissão.

Eletropar
•

Contratos celebrados para prestação de serviços.

Ceal
•
•

Contratos celebrados para suprimento de energia elétrica;
Contratos celebrados para disponibilização do sistema de transmissão.
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Fachesf
•
•

Compromissos atuariais referentes a previdência complementar;
Intermediação de prestação de serviços de saúde, seguro de vida e outros benefícios aos
empregados da Companhia.

Celg – D
•
•

Contratos celebrados para suprimento de energia elétrica;
Contratos celebrados para disponibilização do sistema de transmissão.

Cepisa
•
•

Contratos celebrados para suprimento de energia elétrica;
Contratos celebrados para disponibilização do sistema de transmissão.

STN – Sistema de Transmissão do Nordeste S.A.
•
•
•

Montante investido na participação societária, avaliado pelo método de equivalência patrimonial;
Contratos de prestação de serviços de operação e manutenção de linha de transmissão;
Contratos celebrados para uso da rede do sistema de transmissão.

Integração Transmissora de Energia S.A.
•
•
•

Montante investido na participação societária avaliado pelo método de equivalência patrimonial;
Contratos celebrados para uso da rede do sistema de transmissão;
Remuneração pelo capital investido.

Energética Águas da Pedra S.A.
•
•
•

Contratos celebrados para disponibilização do sistema de transmissão;
Montante investido na participação societária avaliado pelo método de equivalência patrimonial;
Remuneração pelo capital investido.

ESBR Participações S.A.
•
•
•
•

Montante investido na participação societária, avaliado pelo método de equivalência patrimonial;
Contratos de compra de energia;
Contratos celebrados para disponibilização do sistema de transmissão;
Adiantamento para futuro aumento de capital.

Interligação Elétrica do Madeira S.A.
•
•
•

Montante investido na participação societária, avaliado pelo método de equivalência patrimonial;
Contratos celebrados para uso da rede do sistema de transmissão;
Remuneração pelo capital investido.

Manaus Transmissora de Energia S.A.
•
•
•
•

Montante investido na participação societária avaliado pelo método de equivalência patrimonial;
Adiantamento para futuro aumento de capital;
Contratos celebrados para uso da rede do sistema de transmissão;
Remuneração pelo capital investido.

Manaus Construtora Ltda.
• Montante investido na participação societária avaliado pelo método de equivalência patrimonial;
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• Remuneração pelo capital investido.
TDG – Transmissora Delmiro Gouveia S.A.
•
•
•
•

Contratos celebrados para prestação de serviços;
Montante investido na participação societária avaliado pelo método de equivalência patrimonial;
Adiantamento para futuro aumento de capital;
Contratos celebrados para uso da rede do sistema de transmissão.

Norte Energia S.A.
• Montante investido na participação societária avaliado pelo método de equivalência patrimonial.
Centrais Elétricas de Rondônia S.A. – Ceron
•
•

Contratos celebrados para suprimento de energia elétrica;
Contratos celebrados para disponibilização do sistema de transmissão.

Companhia de Eletricidade do Acre – Eletroacre
• Contratos celebrados para suprimento de energia elétrica.
Complexo Sento Sé I (Pedra Branca S.A. – São Pedro do Lago S.A. – Sete Gameleiras S.A.)
•
•
•

Montante investido na participação societária avaliado pelo método de equivalência patrimonial;
Contrato celebrado para prestação de serviços;
Remuneração pelo capital investido.

Complexo Sento Sé II (Baraúnas I Energética S.A. - Mussambê Energética S.A. - Morro Branco
I Energética S.A.)
•

Montante investido na participação societária avaliado pelo método de equivalência patrimonial.

Complexo Sento Sé III (Baraúnas II Energética S.A. - Banda de Couro Energética S.A.)
•

Montante investido na participação societária avaliado pelo método de equivalência patrimonial.

Cepel
•

Contrato de contribuição mensal como associado.

Interligação Elétrica Garanhuns S.A.
•
•
•

Montante investido na participação societária avaliado pelo método de equivalência patrimonial;
Adiantamento para futuro aumento de capital;
Remuneração pelo capital investido.

Vamcruz I Participações S.A.
•
•
•

Montante investido na participação societária avaliado pelo método de equivalência patrimonial;
Adiantamento para futuro aumento de capital;
Remuneração pelo capital investido.

Extremoz Transmissora do Nordeste - ETN S.A.
•
•

Montante investido na participação societária avaliado pelo método de equivalência patrimonial;
Adiantamento para futuro aumento de capital;
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas
•
•

Contratos celebrados para prestação de serviços;
Contratos celebrados para uso da rede do sistema de transmissão.

Chapada do Piauí I Holding S.A.
•
•

Montante investido na participação societária avaliado pelo método de equivalência patrimonial;
Adiantamento para futuro aumento de capital.

Chapada do Piauí II Holding S.A.
•

Montante investido na participação societária avaliado pelo método de equivalência patrimonial.

Amazonas Distribuidora de Energia S.A.
•
•

Empregados requisitados;
Contratos celebrados para disponibilização do sistema de transmissão.

Eólica Serra das Vacas Holding S.A.
•
•

Montante investido na participação societária avaliado pelo método de equivalência patrimonial;
Adiantamento para futuro aumento de capital.

Companhia Energética SINOP S.A.
•
•

Montante investido na participação societária avaliado pelo método de equivalência patrimonial;
Adiantamento para futuro aumento de capital.

Complexo Pindaí I (Acauã Energia S.A. - Angical 2 Energia S.A. - Arapapá Energia S.A. Caititu 2 Energia S.A. - Caititu 3 Energia S.A. - Carcará Energia S.A. - Corrupião 3 Energia
S.A. - Teiú 2 Energia S.A.)
•

Montante investido na participação societária avaliado pelo método de equivalência patrimonial.

Complexo Pindaí II (Coqueirinho 2 Energia S.A. - Papagaio Energia S.A.)
•

Montante investido na participação societária avaliado pelo método de equivalência patrimonial.

Complexo Pindaí III (Tamanduá Mirim 2 Energia S.A.)
•

Montante investido na participação societária avaliado pelo método de equivalência patrimonial.

Além das empresas antes apresentadas, a Companhia também possui as seguintes partes relacionadas:
•
•

Itaipu Binacional
Boa Vista Energia S.A.
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras

26/05/2008

849.744,02

0,00

Não aplicável

60 meses

SIM

Relação com o emissor

Controladora

Objeto contrato

Cobertura de até 75% do custo gobal do Projeto de melhoria do Sistema de Iluminação do município de João Pessoa - PB.

Garantia e seguros

Seguro Garantia no valor de R$ 231.987,21.

Rescisão ou extinção

Não comprovação da aplicação integral ou sua aplicação indevida.

Natureza e razão para a operação

Financiamento ECF-2684/2008.

Posição contratual do emissor

Credor

5,000000

Especificar
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras

29/05/2008

11.260.147,50

1.728.788,49

Não aplicável

60 meses

SIM

Relação com o emissor

Controladora

Objeto contrato

Cobertura Parcial de até 75% do custo global do Projeto de Melhoria do Sistema de Iluminação do município de Teresina - PI.

Garantia e seguros

Seguro Gariantia no valor de R$ 4.488.175,16.

Rescisão ou extinção

Não comprovação da aplicação integral ou sua aplicação indevida.

Natureza e razão para a operação

Financiamento ECF-2619/2007.

Posição contratual do emissor

Credor

5,000000

Especificar
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras

29/05/2008

26.968.652,45

2.251.030,89

Não aplicável

60 meses

SIM

Relação com o emissor

Controladora

Objeto contrato

Cobertura parcial de até 75% do custo global do projeto de melhoria do sistema de iluminação pública do Município do Recife.

Garantia e seguros

Seguro garantia do valor de R$ 6.455.162,25.

Rescisão ou extinção

Não comprovação da aplicação integral ou sua aplicação indevida.

5,000000
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Natureza e razão para a operação

Financiamento ECF - 2622/2007

Posição contratual do emissor

Credor

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

14.024.255,92

Não aplicável

120 meses

SIM

Especificar
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras

14/06/2006

181.787.100,00

5,000000

Relação com o emissor

Controladora

Objeto contrato

Cobertura financeira dos custos diretos das obras do seu Programa de Transmissão 2006/2007, exclusive mão-de-obra, adminsitração e transposte
próprio.

Garantia e seguros

Vínculo da receita própria, suportada por procuração outorgada por instrumento público para recebimento dos valores vencidos e não pagos, à
satisfação da Eletrobrás, formalizada na assinatura do contrato.

Rescisão ou extinção

Não comprovação da aplicação ou sua aplicação indevida.

Natureza e razão para a operação

Financiamento ECF-2561/2006.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras

17/12/2007

70.220.300,00

300.182,68

Não aplicável.

120 meses.

SIM

7,200000

Relação com o emissor

Controladora

Objeto contrato

Cobertura financeira de até 100% do Programa de Obras de Transmissão LT Funil/Itapebi e LT Milagres/Coremas.

Garantia e seguros

Vínculo da receita própria, suportada por procuração outorgada por instrumento público para recebimento dos valores vencidos e não pagos, à
satisfação da Eletrobrás, formalizada na assinatura do contrato.

Rescisão ou extinção

A não comprovação da aplicação integral ou sua aplicação indevida, bem como, caso ocorram razões de interesse público, de alta relevância e
amplo conhecimento, as quais deverão ser justificadas.

Natureza e razão para a operação

Financiamento ECF-2648/2007.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Fundação Chesf de Assistência e Seguridade
Social - Fachesf

31/12/2013

605.126.031,80

916.586.976,45

Não aplicável

120 meses

SIM

6,000000
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Patrocinada

Objeto contrato

Estabelecer a forma de pagamento do compromisso assumido pela patrocinadora junto à fundação, para cobertura dos benefícios concedidos e a
conceder do plano de benefício vigente.

Garantia e seguros

Créditos oriundos da venda de energia elétrica

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação

Parcelamento de Dívida (CF-01.1.266-017-A/8)

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras

03/11/2009

45.994.510,69

11.422.667,41

Não aplicável

105 meses

SIM

5,000000

Relação com o emissor

Controladora

Objeto contrato

Aditamento ao contrato celebrado em 14/06/2006

Garantia e seguros

Vínculo da receita própria, suportado por procuração outorgada por instrumento público para recebimento dos valores vencidos e não pagos, à
satisfação da Eletrobrás, formalizada na assinatura do contrato.

Rescisão ou extinção

Não comprovação da aplicação integral ou su aplicação indevida.

Natureza e razão para a operação

Financiamento ECF-2561-B/2009.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras

26/05/2008

359.721,89

24.405,50

Não aplicável

60 meses

SIM

5,000000

Relação com o emissor

Controladora

Objeto contrato

Cobertura parcial de até 75% do custo global do Projeto de Melhoria da Sinalização Semafórica Pública do município de João Pessoa - PB.

Garantia e seguros

Seguro Garantia no valor de R$ 297.442,50.

Rescisão ou extinção

Não comprovação da aplicação integral ou sua aplicação indevida.
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Natureza e razão para a operação

Financiamento ECF-2685/2008.

Posição contratual do emissor

Credor

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Especificar
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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

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 da Companhia são submetidas à aprovação dessa autarquia.
A Companhia adota práticas de governança corporativa e aquelas recomendadas e/ou exigidas por legislação e
regulamentação a que está submetida. A aprovação das operações com partes relacionadas é também
submetida à aprovação dos órgãos decisórios da Companhia, conforme regras previstas no seu Estatuto Social.
Havendo possibilidade de conflito de interesses entre as matérias sob análise e algum membro dos órgãos
deliberativos da Companhia, o respectivo membro deve registrar o possível conflito e abster-se de votar,
ficando a decisão cabível aos demais membros que não possuem qualquer relação com a matéria em exame.
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.
As operações celebradas pela Companhia com partes relacionadas seguem os padrões de mercado e são
amparadas pelas devidas avaliações prévias de seus termos e condições e do estrito interesse da Companhia
em sua realização.
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16.4 - Outras informações relevantes
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17.1 - Informações sobre o capital social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital

Valor do capital (Reais)

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

Não se aplica.

54.151.081

1.753.814

55.904.895

Capital Emitido

28/12/2012

9.753.953.471,58

Outros títulos conversíveis em ações

Capital social por classe de ações
Classe de ação preferencial

Quantidade de ações (Unidades) Título

Condições para conversão

NÃO SE APLICA.

Tipo de capital
28/12/2012
Tipo de capital
28/12/2012

Não se aplica.

Capital Subscrito
9.753.953.471,58

Não se aplica.

54.151.081

1.753.814

55.904.895

Não se aplica.

54.151.081

1.753.814

55.904.895

Capital Integralizado
9.753.953.471,58
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17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação
04/06/2009

Orgão que
deliberou o
aumento
AGE 155ª

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

01/01/0001

343.250.922,87

Sem emissão
de ações

0

0

0

0,00000000

0,00

R$ por Unidade

05/10/2010

3.018.050.629,44

Subscrição
particular

9.617.042

238.139

9.855.181

66,48337670

306,24

R$ por Unidade

Data emissão

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão

Fator cotação

Critério para determinação do
preço de emissão
Forma de integralização
05/10/2010

AGE 158ª

Critério para determinação do
preço de emissão

O preço de emissão das ações é equivalente ao Valor Patrimonial da ação em 31/12/2008, data de encerramento do último balanço publicado até a época da definição do aumento de capital.

Forma de integralização

Capitalização de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFAC, decorrente da conversão de empréstimos e financiamentos provenientes da Eletrobras, que tiveram como principal fonte de recursos a
Reserva Global de Reversão - RGR, e como principais destinações as obras das Usinas Hidrelétricas Itaparica e Xingó e os seus sistemas de transmissão associados.

20/12/2010

01/01/0001

163.153.085,48

Sem emissão
de ações

0

0

0

0,00000000

0,00

R$ por Unidade

01/01/0001

693.199.153,59

Sem emissão
de ações

0

0

0

0,00000000

0,00

R$ por Unidade

12/07/2012

46.993.911,25

Subscrição
particular

0

152.207

152.207

0,55852314

308,75

R$ por Unidade

AGE 159ª

Critério para determinação do
preço de emissão
Forma de integralização
19/06/2012

AGE 163ª

Critério para determinação do
preço de emissão
Forma de integralização
12/07/2012

AGE 164ª

Critério para determinação do
preço de emissão

O preço de emissão das ações é equivalente ao Valor Patrimonial da ação em 31/12/2011, ajustado dos dividendos adicionais distribuídos na
Assembleia Geral Ordinária que os aprovou, realizada em 30/04/2012.

Forma de integralização

Capitalização mediante Recursos do Fundo de Investimentos do Nordeste – Finor, decorrente das opções efetuadas pela Eletrobras e Furnas
por ocasião da declaração do imposto de renda dos exercícios de 1998 e 2000, e como principais destinações as obras do Vertedouro da UHE Xingó e os seus sistemas de transmissão associados.

28/12/2012

28/12/2012

AGE 166ª

1.292.999.922,50

Subscrição
particular

4.056.475

131.379

4.187.854

15,28196456

308,75

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O preço de emissão das ações é equivalente ao Valor Patrimonial da ação em 31/12/2011, ajustado dos dividendos adicionais distribuídos na Assembleia Geral Ordinária que os aprovou, realizada em
30/04/2012.

Forma de integralização

Capitalização de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC decorrente da parcela de 50% dos dividendos do exercício de 2010, aprovados na 63ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em
16/06/2011.
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17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não efetuou desdobramentos, grupamentos ou bonificações de ações nos últimos exercícios.
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17.4 - Informações sobre reduções do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não tem histórico de reduções no valor do seu capital social.
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17.5 - Outras informações relevantes
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18.1 - Direitos das ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

0,000000

Direito a dividendos

O Estatuto Social da Companhia prevê a distribuição de 25% do lucro líquido ajustado na forma da
Lei Societária, como dividendos mínimos obrigatórios.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Não

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

O Estatuto Social da Companhia não prevê condições para alteração dos direitos assegurados.

Outras características
relevantes

Não há.

Espécie de ações ou CDA

Preferencial

Tag along

0,000000

Direito a dividendos

O Estatuto Social da Companhia prevê a distribuição de 25% do lucro líquido ajustado na forma da
Lei Societária, como dividendos mínimos obrigatório. Garantindo um dividendo prioritário de 10%
sobre o capital desta espécie de ações.

Direito a voto

Sem Direito

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Não

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

O Estatuto Social da Companhia não prevê condições para alteração dos direitos assegurados.

Outras características
relevantes

Não há.
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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


$&RPSDQKLDQmRSRVVXLUHJUDVHVWDWXWiULDVTXHOLPLWHPRGLUHLWRGHYRWRGHDFLRQLVWDVVLJQLILFDWLYRVRXTXH
RVREULJXHPDUHDOL]DURIHUWDVS~EOLFDV
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou

políticos
previstos no estatuto

2(VWDWXWRGD&RPSDQKLDQmRSRVVXLH[FHo}HVRXFOiXVXODVVXVSHQVLYDVUHIHUHQWHVDGLUHLWRVSDWULPRQLDLVRX
SROtWLFRV
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18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários
negociados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui valores mobiliários negociados em bolsa ou balcão organizado. Devido a esse fato, não dispõe
de volumes e/ou cotação dos mesmos.
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui outros valores mobiliários de sua emissão.
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação

2VYDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLDVmRQHJRFLDGRVSRUPHLRGHEDOFmRQmRRUJDQL]DGR
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em

mercados
estrangeiros

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLYDORUHVPRELOLiULRVQHJRFLDGRVHPPHUFDGRVHVWUDQJHLURV
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18.8 - Títulos emitidos no exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui títulos 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


$&RPSDQKLDQmRUHDOL]RXRIHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRGLUHWDPHQWHQHPSRUPHLRGHWHUFHLURV
UHODWLYDVDYDORUHVPRELOLiULRVGHVXDHPLVVmR
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18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios

$&RPSDQKLDQmRUHDOL]RXRIHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRGHYDORUHVPRELOLiULRV
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18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros

$&RPSDQKLDQmRUHDOL]RXRIHUWDVS~EOLFDVGHDTXLVLomRUHODWLYDVDYDORUHVPRELOLiULRV
GHHPLVVmRGHWHUFHLURV
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18.12 - Outras infomações relevantes

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVDOpPGDVMiDSUHVHQWDGDVQRVLWHQVDQWHULRUHV
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19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui plano de recompra de ações.
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19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não mantém valores mobiliários em tesouraria.
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19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria
&RQIRUPH MXVWLILFDGR QRV LWHQV DQWHULRUHV D &RPSDQKLD QmR SRVVXL SODQR GH UHFRPSUD GH Do}HV QHP
PRYLPHQWDomRRXVDOGRGHYDORUHVPRELOLiULRVHPWHVRXUDULD
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20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf, apesar de sua condição de empresa de capital aberto, não possui
ações negociadas em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, além de não ter ações ordinárias em circulação
e possuir pequena participação de acionistas preferencialistas, razão pela qual a Companhia não possui uma política de
negociação de valores mobiliários.
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20.2 - Outras informações relevantes
7RGDVDVLQIRUPDo}HVFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVHVWmRDSUHVHQWDGDVHPLWHQVDQWHULRUHV
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações
A Companhia possui uma política de divulgação de informações ao mercado de capitais, sobre ato ou fato
relevante estabelecida pela sua Diretoria por meio da Resolução Normativa interna, RN-05/2002 EF-12, de 30 de
julho de 2002, que, dentre outras coisas, estabelece que:
O Diretor de Relações com Investidores da Companhia é responsável pela comunicação acerca de Ato ou Fato
Relevante e a divulgação de resultados trimestrais e anuais, bem como por zelar por sua ampla e imediata
disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que os Valores Mobiliários da Companhia sejam
admitidos à negociação.
As Pessoas Relacionadas deverão comunicar qualquer Ato ou Fato Relevante de que tenham conhecimento ao
Diretor de Relações com Investidores, que é a pessoa responsável por sua comunicação aos devidos órgãos e
divulgação à imprensa.
Caberá ao Diretor de Relações com Investidores a confirmação, correção ou esclarecimento de informação sobre
Ato ou Fato Relevante perante a CVM.
Na hipótese de solicitação de esclarecimentos adicionais à comunicação e à divulgação de ato ou fato relevante
pela CVM, o Diretor de Relações com Investidores deverá inquirir as pessoas com acesso a atos ou fatos
relevantes, com o objetivo de averiguar se estas têm conhecimento de informações que devem ser divulgadas ao
mercado.
A Chesf, como empresa de capital aberto, embora tendo suas ações negociadas apenas no mercado de balcão,
está sujeita às regras da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
A política de relacionamento da Companhia é pautada pela divulgação de informações com transparência,
caracterizada pelo respeito aos princípios legais e éticos, alinhados às normas a que está submetida como
concessionária de serviço público.
A Companhia possui um canal de divulgação de informações na sua página na Internet, www.chesf.gov.br, no
link “Investidores”. A comunicação com seus acionistas é feita por meio de atendimento telefônico, correio
padrão, presencial e endereçamento eletrônico.
O processo de divulgação de resultados da Companhia se dá por meio da entrega eletrônica das Demonstrações
Financeiras completas, dos Relatórios exigidos pela CVM e da publicação dessas informações completas na
página na internet da Companhia, de forma a permitir o acesso amplo às informações.
A Companhia possui um procedimento de divulgação e uso de informações relevantes e de manutenção de sigilo
acerca das informações que ainda não tenham sido divulgadas ao público.
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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

A Companhia possui um canal de divulgação de informações na sua página na Internet, www.chesf.gov.br,
no link “Investidores”, como também na página da Comissão de Valores Mobiliários – CVM,
www.cvm.gov.br.
A Companhia possui política de divulgação de informações ao mercado de capitais, sobre ato ou fato
relevante estabelecida pela sua Diretoria por meio da Resolução Normativa interna, RN-05/2002 EF-12, de
30 de julho de 2002, que inclui sua política de negociação de valores mobiliários de sua emissão, com o
seguinte teor:
RN-05/2002 EF-12, de 30/07/2002.
A Diretoria Plena da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, em reunião de 26 de julho de 2002 e
considerando a necessidade de estabelecer política e diretrizes para divulgação de Atos ou Fatos relevantes
da Chesf perante o Mercado de Capitais, em atendimento à Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002,
compatíveis com o papel da Chesf nesse Mercado,
RESOLVEU
1. Conceituar como Ato ou Fato Relevante nos termos do artigo 155, §1º, e da alínea "e" do parágrafo 1º do
artigo 157 da Lei nº 6.404/1976 e do artigo 2º da Instrução - CVM nº 358/2002:
a) qualquer decisão de Acionista(s) Controlador(es), deliberação da Assembleia Geral ou dos órgãos de
administração da Companhia; ou
b) qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro
ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de modo ponderável:
. na percepção de valor da Companhia;
. na cotação dos seus Valores Mobiliários;
. na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles Valores Mobiliários; ou
. na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular desses Valores
Mobiliários.
2. Confirmar deliberação do Conselho de Administração, em reunião de 23 de julho de 1990, que indicou o
Diretor Econômico-Financeiro para a função de Diretor de Relações com Investidores, em atendimento às
exigências da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
3. Dispor que ao Diretor de Relações com Investidores cumpre divulgar e comunicar à CVM, qualquer ato
ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia, bem como zelar por sua ampla e
imediata disseminação.
4. Dar conhecimento aos acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do
conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária,
da obrigatoriedade de comunicar qualquer ato ou fato relevante de que tenham conhecimento, conforme
estabelece o artigo 3º, § 1º da Instrução CVM nº 358/2002, ao Diretor de Relações com Investidores, que
promoverá a sua divulgação.
4.1 Caso as pessoas referidas no item anterior tenham conhecimento pessoal de ato ou fato relevante e
constatem a omissão do Diretor de Relações com Investidores no cumprimento do seu dever de
comunicação e divulgação, inclusive na hipótese do parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM
nº 358/2002, somente se eximirão de responsabilidade caso comuniquem imediatamente o ato ou fato
relevante à CVM.
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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

4.2 Excepcionalmente, as informações poderão deixar de ser divulgadas se os acionistas controladores ou os
administradores entenderem que a sua revelação porá em risco interesse legítimo da Companhia, desde que
seguidos os trâmites determinados no Art. 6º da Instrução CVM nº 358/2002.
5. Dispor que as pessoas citadas no item 4, retro, devem firmar Termo de Adesão, na forma do artigo 16, §
1º da Instrução CVM nº358/2002 e conforme o modelo anexado a esta Resolução Normativa (Anexo I).
5.1 A Companhia manterá, na sua sede, a relação das pessoas que firmarem o Termo de Adesão, com as
respectivas qualificações, cargo ou função, endereço e número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica ou de Pessoas Físicas, a qual ficará à disposição da CVM.
6. Estabelecer que o Diretor de Relações com Investidores deverá divulgar a ocorrência de ato ou fato
relevante ao mercado, comunicando simultaneamente à CVM, por meio de publicação nos jornais de grande
circulação utilizados habitualmente pela Companhia, podendo ser feita de forma resumida com indicação do
"web site" da Chesf, onde a informação completa deverá estar disponível a todos os investidores, em teor no
mínimo idêntico àquele remetido à CVM.
6.1 A divulgação e comunicação de ato ou fato relevante, inclusive da informação resumida referida no item
anterior, devem ser feitas de modo claro e preciso, em linguagem acessível ao público investidor.
7. Dispor que o Departamento de Contabilidade - DEC será o órgão responsável pelo apoio necessário às
atividades de divulgação dos atos e fatos relevantes.
8. Estabelecer que, caso ocorra oscilação atípica na quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão
da Chesf, caberá ao Departamento de Contabilidade - DEC informar, imediatamente, tal fato ao Diretor de
Relações com Investidores, devendo o mesmo inquirir as pessoas com acesso a atos ou fatos relevantes,
com o objetivo de averiguar se as mesmas têm conhecimento de informações que devam ser divulgadas no
mercado.
9. Dar conhecimento aos diretores, aos membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, da obrigatoriedade
de comunicar à CVM e à Chesf, na forma do artigo 11 da Instrução CVM nº 358/2002, a quantidade, as
características e a forma de aquisição dos valores mobiliários de emissão da Companhia e de sociedades
controladas ou controladoras, que sejam companhias abertas, ou a eles referenciados, de que sejam titulares,
bem como as alterações em suas posições, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
a) nome e qualificação do comunicante, indicando o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas;
b) quantidade, por espécie e classe, no caso de ações, e demais características no caso de outros valores
mobiliários, além da identificação da companhia emissora; e
c) forma, preço e data das transações.
9.1 A comunicação referida no item anterior deverá ser efetuada à Secretaria Geral da Chesf, imediatamente
após a investidura no cargo e no prazo máximo de 10 (dez) dias após o término do mês em que se verificar
alteração das posições por eles detidas, indicando o saldo da posição no período, de forma que a Companhia
possa cumprir os prazos de Comunicação ao Mercado e à CVM, nos termos da Instrução CVM nº 358/2002.
9.2 As pessoas naturais mencionadas no item 9, retro, deverão indicar, ainda, os valores mobiliários que
sejam de propriedade de cônjuge do qual não estejam separados judicialmente, de companheiro(a), de
qualquer dependente incluído em sua declaração anual de imposto de renda, e de sociedades controladas
direta ou indiretamente.
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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

10. Estabelecer que antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da
Companhia, será vedada a negociação valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela
própria Chesf, nos seguintes casos:
a) pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do
conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária,
ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na Companhia, sua controladora, suas
controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante;
b) pelos administradores que se afastem da administração da Companhia antes da divulgação pública de
negócio ou fato iniciado durante seu período de gestão, e se estenderá pelo prazo de 06 (seis) meses após o
seu afastamento;
c) sempre que estiver em curso a aquisição ou a alienação de ações de emissão da Companhia por ela
própria, suas controladas, coligadas ou outra sociedade sob controle comum, ou se houver sido outorgada
opção ou mandato para o mesmo fim, bem como se existir a intenção de promover incorporação, cisão total
ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária;
d) pelas pessoas anteriormente mencionadas na alínea a), no período de 15 (quinze) dias anterior à
divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP e Formulário de Referência) da Companhia.
10.1 As exceções às vedações acima descritas estão previstas nos Parágrafos 5º a 7º do Artigo 13 da
Instrução CVM nº 358/2002.
11. Dispor que os acionistas controladores, os administradores, os conselheiros fiscais, os funcionários e
executivos com acesso a Informação Relevante, ou qualquer dos integrantes dos demais órgãos com funções
técnicas ou consultivas da Companhia, ou ainda, quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição
na controladora, nas sociedades controladas e nas sociedades coligadas terão o dever de:
a) guardar sigilo das informações relativas a Ato ou Fato Relevante às quais tenham acesso privilegiado até a
sua divulgação ao Mercado;
b) zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam, respondendo solidariamente
com estes na hipótese de descumprimento do dever de sigilo (artigo 8º da Instrução CVM nº 358/2002).
11.1 Para fins de orientação, sempre que houver dúvida a respeito da relevância acerca de Informação
Privilegiada, deve-se entrar em contato com o Diretor de Relações com Investidores da Companhia a fim de
saná-la.
12. Estabelecer que, para efeito de divulgação de ato ou fato relevante, a materialidade da informação será
avaliada pela Diretoria Plena da Companhia.
13. Dispor que as matérias que constituem os atos ou fatos relevantes da Companhia serão divulgadas,
exclusivamente, pelo Diretor de Relações com Investidores e, na sua ausência, pelo seu substituto
estatutário.
14. Determinar que ficam revogadas disposições em contrário.

***
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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

ANEXOI

Termo de Adesão à Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

Por este instrumento,(inserir nome e qualificação), residente e domiciliado(a) na (endereço completo),
inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº (Nº) e portador(a)da Cédula de
Identidade (RG) nº (inserir número e órgão expedidor), doravante denominado simplesmente “Declarante”,
na qualidade de (indicar o cargo, função ou relação com a companhia) da (companhia), sociedade anônima
com sede na (inserir endereço completo), inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda – CNPJ sob o nº (inserir CNPJ), doravante denominada simplesmente “Companhia”, vem, por meio
deste Termo de Adesão, declarar ter integral conhecimento da Política de Divulgação de Ato ou Fato
Relevante da Companhia, nos termos da Instrução CVM nº 358/2002, obrigando-se a pautar suas ações
sempre em conformidade com tais regras. O Declarante firma o presente Termo de Adesão em 03(três) vias
de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas também abaixo assinadas.

(Inserir local e data da assinatura)
(Inserir nome do declarante)

Testemunhas:
1.
Nome:
R.G.:
CPF:

2.
Nome:
R.G.:
CPF:
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e

fiscalização
da política de divulgação de informações

1RV WHUPRV GR VXELWHP  R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GD &RPSDQKLD p R UHVSRQViYHO SHOD
GLYXOJDomRHFRPXQLFDomRDFHUFDGH,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHVEHPFRPRSRU]HODUSRUVXDDPSODHLPHGLDWD
GLVVHPLQDomR VLPXOWDQHDPHQWH HP WRGRV RV PHUFDGRV HP TXH RV YDORUHV PRELOLiULRV VHMDP DGPLWLGRV j
QHJRFLDomR

1DVDXVrQFLDVRXLPSHGLPHQWRVGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVSDUDDVSURYLGrQFLDVSUHYLVWDVQD
3ROtWLFDGH'LYXOJDomRRUHVSRQViYHOVHUiVHXVXEVWLWXWRGHWHUPLQDGRSHORVGHPDLVGLUHWRUHVFRQIRUPH
GRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD
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21.4 - Outras informações relevantes
7RGDVDVLQIRUPDo}HVFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVHVWmRGLYXOJDGDVHPLWHQVDQWHULRUHV
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