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ANÁLISE DOS NÍYEIS TARIFÁRIOS DAS EMPRESAS ELÉTRICAS
EM RELAÇÃO AOS REQUERIMENTOS FINANCEIROS

1 APRESENTAÇÃO

O Subcomite Econômico-Financeiro do CIER definiu como Tema Geral de
trabalhos a serem desenvolvidos no biênio 91-92 a "Análise dos Níveis Tarifários das
Empresas Elétricas em Relação aos Requerimentos Financeiros*.

A escolha revelou-se oportuna e adequada ao atual momento vivenciado pelo
Setor Elétrico brasileiro. Processa-se uma discussão profunda sobre O modelo econômico-
financeiro vigente. Trata-se da compatibilidade dos níveis tarifários praticados frente à
exigência do mercado consumidor e aos custos de produção e operação. As tarifas, por Outro
lado, não respondem mais as necessidades dos investimentos das empresas de energia.

O objetivo precipuo desta análise é identificar algumas ações institucionais e
recomendá-las como solução para questões emergenciais e subsídios a estratégias de maior
fôlego que equacionem as de caráter estrutural. Visando dar consistência ao trabalho,
procedeu-se a uma abordagem histórica da política tarifária adotada comparando-a com o
arranjo institucional. e as características das empresas concessionárias em cada período
analisado. As decisões sobre tarifas, na maioria das vezes, esteve atrelada a mudanças legal-
institucionais e aos modelos de gestão econômico-financeira praticados.

A seqüência mostra uma visão sistêmica do modelo institucional em vigor no país.
Compõe-se o quadro das relações entre o poder concedente, as concessionárias de energia
elétrica e os consumidores. Com isso define-se os limites impostos pelas normas legais e o
processo decisório, que norteiam o planejamento e a operação do setor. O modelo conceituai
do "Custo do Serviço", que responde pela formação atual das tarifas, é mostrado na sua
estrutura. São examinados, igualmente, a sistemática de remuneração de capital das empresas,
dentro da metodologia atual de Custo Contábil ou Custo Médio. Finalmente são descritos os
princípios que embasam a tarifação pela metodologia de Custos Marginais.

No segundo capítulo o foco é a gestão econômico-financeira das empresas.
Através de uma série decenal de indicadores econômico-financeiros traça-se um retrato
recente do desempenho das empresas diante da conjuntura econômica e a influencia do
ambiente externo no atual estado do setor. Encerra-se o capítulo com uma investigação sobre
os principais eventos políticos que influenciaram os níveis tarifários. O comportamento das
grandes variáveis macroeconômicas, as taxas de juros, os indexadores e a evolução do
mercado são apresentados como parte das causas que determinaram a crônica defasagem
tarifária experimentada pelo setor na última década.



O capitulo três descreve, numa primeira parte, o instrumental desenvolvido pelo
setor para elaborar seu planejamento econômico-financeiro. Atenção especial é dada à
descrição dos recursos computacionais. São modelos que nâo só respondem pela geração de
informações gerenciais destinadas ao acompanhamento da gestão do Custo do Serviço, mas
capacitam os técnicos do setor realizarem simulações e prospecções no horizonte do
planejamneto setorial. Numa segunda parte é feita uma incursão pelos principais problemas
diagnosticados no atual modelo econômico-financeiro. Sâo analisadas duas propostas novas,
que diferem entre si na filosofia de gestão. Um dos modelos propõe uma orientação de cunho
mais empresarial (Modelo ACESA) e assenta-se em premissas de preços e rentabilidade
compatíveis com o negócio. O segundo (Modelo ENSE) busca uma visão mais centralizadora
da transmissão e geração de energia, altera substancialmente a atual estrutura tarifária e
interfere, de modo profundo, na atuação das concessionárias, principalmente aquelas de ciclo
integrado.

O quarto capítulo 6 uma síntese do trabalho e apresenta duas grandes
recomendações. Na primeira sugere o aprimoramento do atual modelo de gestão, dando-lhe
caráter transitório e emergência] e na segunda alinha uma série de princípios que devem
configurar um novo arranjo institucional. São alterações estruturais que visam dar concepção
mais moderna à gestão dos recursos economico-financeiros do setor, ajustando-o à realidade
atual e aos crescentes desafios do futuro.



2 DIAGNÓSTICO

2.1 MARCO LEGAL

2.1.1 Histórico

O primeiro texto legal brasileiro sobre energia elétrica nasceu com a edição da
Lei 1145 de 31 de dezembro de 1903, onde em seu artigo 23 autorizava o Governo Federal a
promover o aproveitamento dos recursos hidráulicos, tendo sido regulamentado pelo
Decreto 5407 de 27 de dezembro de 1904, cujos principais tópicos envolviam, entre outros,
os seguintes:

.concessão com prazo máximo de 90 anos;

.reversão â União dos bens utilizados na concessão sem indenização;

.regime tarifário com revisões periódicas;

.redução tarifária quando os lucros excedessem de 12% sobre o capital.

Naquela época o serviço público de energia elétrica era entendido como uma
atividade privada, submetida aos princípios de direito comum.

Com a decretação do Código de Águas, Decreto 24643 de 10 de julho de 1934,
foram incorporadas as quedas d'agua ao patrimônio da União, devendo seu aproveitamento
industrial ser submetido à concessão por parte do Governo Federal, caracterizando com isso a
sua subordinação ao direito público. Esse Decreto instituía basicamente:

.princípio do custo histórico;

.serviço pelo custo;

.lucro limitado e assegurado;

.reversão com ou sem indenização;

.utilização pelos concessionários do Fundo de Reversão para expansão dos seus
sistemas;

.concessões de 30 anos; e

.revisão tarifária de três em três anos.

A aplicação do Código de Águas e das Leis subsequentes vigoraram sem
regulamentação formal e de forma casuística por mais de 20 anos, até que, pelo Decreto
41019 de 26 de fevereiro de 1957, o assunto foi finalmente regulamentado e disciplinado.

Este princípio, de custo histórico, bastante salutar numa economia sem inflação e
de custos estáveis para a expansão dos serviços, teve como resultado, em face da realidade
econômica brasileira, uma decrescente remuneração real dos investimentos, provocando o
gradual desencorajamento ao investimento privado no Setor.
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Diante desse quadro de falta de recursos para investimento, o Governo usava o
recurso da capitalização por via fiscal. Assim, em 1954, criava-se o Fundo Federal de
Eletrificação formado pela cobrança de Imposto Único sobre Energia Elétrica - WEE,
destinado 40% à União e 60% aos Estados e Municípios para serem, por estes, aplicados na
expansão de seus sistemas elétricos.

Como as arrecadações do IUEE não acompanhavam o aumento nos custos das
obras, o Fundo Federal de Eletrificação tomava-se insuficiente para atender as necessidades
de recursos do setor.

Face a tal situação, tanto a União como alguns Estados foram gradativamente
forçados a participação diretamente do Setor, o que resultou na criação de grande número de
empresas estatais federais e estaduais, que passaram a ter presença marcante nos serviços de
energia elétrica do Pais.

As empresas estrangeiras, entretanto, conseguiram se expandir razoavelmente até
inicio dos anos 60, mediante aporte de capital sob forma de empréstimos externos, o que não
era conseguido pelas empresas nacionais, que eram de pequeno porte e sem acesso aos
financiamentos de fora. Com isso foram aos poucos se estagnando.

Devido à forte resistência nacionalista, os esforços para mudança do custo
histórico foram em vão. A resistência existia porque essa revisão beneficiaria também as
empresas estrangeiras cujos investimentos eram na maior parte oriundos de recursos externos.

Em 1956, o projeto de Lei 476 de 19 de setembro, previa a correção dos ativos.
Entretanto houve grande resistência no Congresso Nacional, sendo o mesmo rejeitado.

Em 1958 foi criada a Lei 347Ô, que permitia a reavaliação dos ativos das
empresas para efeitos fiscais, isto é, de Imposto de Renda. Mas, ao votar a Lei, o Congresso
Nacional introduziu uma restrição, tomando a correção inoperante para efeitos tarifários de
serviços públicos concedidos. Todavia, o presidente vetou esta restrição sendo a mesma
mantida pelo Congresso. Contudo, a aplicação dos benefícios da Lei 3470 só poderiam ser
praticados após o tombamento dos bens e serviços, conforme previsto no Código de Águas e
no Decreto Lei 3128 de 19 de março de 1941, o que, por diversos motivos, jamais haviam
sido realizados, com exceção em uma ou outra pequena empresa.

Com o advento dos decretos 54936, 54937 e 54938 de 1964 ,foi finalmente
possível ao setor a introdução de nova política de preços, visando a realidade tarifária e
.permitindo que a reavaliação do Ativo Imobilizado (correção monetária) pudesse ser
considerada para fins tarifários.

Com a finalidade ainda de prover o setor de maiores recursos, foi editada a Lei
5655 de 1971 que fixou a remuneração legal do investimento das concessionárias de energia
elétrica de 10 a 12%, a critério do Poder Concedente. Nessa nova Lei foi alterado o sistema de
reserva de reversão, quanto à sua mecânica, pois se antes cabia â concessionária,
individualmente, compor o fundo destinado a satisfazer sua indenização, afinal, agora os
recursos arrecadados pela quota vão para um fundo global administrado pela Eletrobrás.

Em 1974 é instituída a equalização tarifária que teve por fim estabelecer tarifas
iguais em todo o território nacional, ajustando as remunerações das empresas, através da
transferência dos excedentes da receita sobre o custo total dos serviços para outras empresas,
cujas receitas eram inferiores a seu custo de serviço, computada, também, a remuneração.

A equalização tarifária não alterou basicamente o modelo de remuneração do setor,
ou seja, o sistema de cálculo das tarifas. Apenas introduziu um sistema de transferências
financeiras intra-setoríais.



Até 197S. a parcela financiada dos investimentos das concessionárias era oriunda
aproximadamente de 80% do mercado interno e 20% do mercado externo. A deterioração, a
panir dal. do balanço de pagamentos aliado ao expressivo programa de investimentos do
setor, implicou na insuficiência dos recursos internos, levando, consequentemente, o setor a
captar recursos externos, hoje responsável em 70% do total das exigibilidades de longo
prazo.

O Decreto 79706 de 18 de maio de 1977, definiu que: " O ato de fixação ou
reajuste de qualquer preço, ou tarifa por órgãos ou entidades da administração federal,
direta ou indireta, mesmo nos casos em que o poder paru tal fixação seja decorrente de lei,
dependerá para a sua publicação efetiva, de prévia aprovação do Ministro Chefe da
Secretaria do Planejamento'.

Esta nova filosofia choca com o critério do serviço pelo custo, distorcendo a
estrutura tarifária vigente. A partir de então, patenteou-se que a fixação dos níveis tarifânos se
fazia em função de outros objetivos, inclusive como instrumento de combate à inflação,
conduzindo a uma drástica queda nos níveis de remuneração dos investimentos.

Essa queda acentuada de recursos no Setor, inviabilizou sua estrutura de
transferência intrasetorial, uma vez que o nível mínimo assegurado de 10% de remuneração se
constituía em alvo difícil de ser alcançado.

Para que o esquema da equalização tarifária instituída em 1974 fosse revigorado
foi baixado o Decreto Lei 1849/81, criando a figura da "Remuneração Média do Setor*. Esta
taxa referencial serviu como base para fixação das quotas de RGG e consequentemente,
realimentou a transferência de recursos entre concessionários. Este critério permitiu equalizar
em patamares inferiores a remuneração legal das empresas.

Todavia, a crise econômico-financeira do setor permanecia, pois que a tarifa se
encontrava baixa, com conseqüente queda na remuneração e os juros para captação de recursos
no mercado internacional continuavam crescendo.

Com a entrada em operação da primeira unidade geradora de Itaipu em 1985, cujo
tratado foi assinado em 1973, iniciou-se o processo de suprimento daquela usina aos sistemas
interligados sul e sudeste, contribuindo ainda mais com o desequilíbrio econômico-financeiro
existente na época. Isto porque, em primeiro lugar, o referido tratado estatuí que a energia
gerada pertence em partes iguais aos dois países e que o Brasil se compromete a adquirir a
parcela de energia do Paraguai não utilizada por este. E, em segundo lugar, determina também
que a tarifa deve ser calculada pelo passivo acrescida das despesas operacionais e de um
"royalty" proporcional à energia (KWh) efetivamente produzida. Afora isto, a referida tarifa
deve ser paga em dólar, ao câmbio do dia do pagamento.

No final de 1987 iniciou-se uma discussão no setor visando a busca de um
caminho que viabilizasse a insuficiência de recursos. Como resultado dessa discussão e uma
solução negociada surgiu o Decreto Lei 2432 de 17 de maio de 1988, aprovado pelo Decreto
Legislativo 35 de 13 de junho de 1989.

Desse decreto merecem ser destacados os seguintes pontos:

- Substituição da Reserva Global de Garantia - RGG pela RENCOR (Reserva
Nacional de Compensação de Remuneração) - desobrigando as concessionárias
de recolhimentos, enquanto não tiverem assegurada a remuneração de 12% do
Investimento Remunerável, mantendo o princípio de equalização tarifária;

- Manutenção da RGR, mas dando acesso a todas as concessionárias, inclusive
estaduais e privadas, a possibilidade de aplicarem até 49% dos recursos por
elas arrecadados, sob este título, no seu próprio sistema e facultando ao
governo a capitalizar na Eletrobrás os recursos totais acumulados pela
Reversão até dezembro de 1987;
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- Possibilidade de negociação, com ativos de propriedade da União, dos saldos
credores em 31 de dezembro de 1987, da CRC Conta de Resultado a
Compensar, estendido para 31 de dezembro de 1989 pela Lei 8013 de 06 de
abril de 1990;

- Possibilidade de reavaliação do Ativo Permanente, o que veio a ocorrer pela
edição da Lei 8200 de 28 de junho de 1991;

- Possibilidade de estabelecimento de adicionais tarifários individualizados por
área de concessão;

- criação da tarifa de transporte de potência elétrica oriunda de Itaipu.

Contudo, nesse mesmo ano de 1988 o Setor sofreu um revés ao ser promulgada a
Constituição, pois que esta extinguiu uma de suas fontes próprias de recursos, o IUEE -
Imposto Único sobre Energia Elétrica, colocando em seu lugar o ICMS - Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços cujos recursos nâo mantém qualquer vinculo direto às
atividades de energia elétrica.

A par de todas as tratativas desenvolvidas na busca de solução para restabelecer o
equilíbrio financeiro, perduram ainda os elevados níveis de endividamento nas principais
empresas do setor, fazendo com que as transferências de recursos, via RGR e RENCOR, não
sejam suas prioridades em termos de liquidação de seus compromissos.

2.1.2 Configuração Institucional

As principais entidades sobre ás quais está, atualmente, fundamentado o
funcionamento do Setor Elétrico brasileiro, bem como as suas interligações, estão
demonstradas no diagrama a seguir:
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SNE - Secretaria Nacional de Energia

Cabe formular a política energética nacional, acompanhar e coordenar a sua
execução, atuando também na supervisão, controle e fiscalização do
aproveitamento de recursos hídricos e energéticos em geral.

DNAEE - Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica

Atua como órgão supervisor do Setor Elétrico, exercendo função normativa e
fiscalizado» dos serviços de energia elétrica, sendo o responsável direto pela
outorga de concessão de serviços. Também :3o atribuições do DNAEE a definição
dos nfveis e das estruturas tarifárias e a administração dos recursos necessários à
manutenção e a viabilização das tarifas de energia elétrica.

ELETROBRÁS - Centrais Elétricas Brasileiras S.A.

Sociedade de economia mista com participação majoritária da União, tem
atualmente características de emprtsa holding, sendo a executora da política de
energia elétrica do Pais. Atua como agência de fomento do Setor Elétrico,
financiando e coordenando os programas de construção do sistema elétrico
nacional. Além da sua estrutura organizacional interna, a ELETROBRÁS conta
com uma estrutura colegiada, coordenada por ela própria e integrada pelas
concessionárias, para, através de grupos específicos, promover o planejamento da
expansão e da operação do sistema elétrico. Ao Grupo de Coordenação do
Planejamento do Sistema - GCPS compete deckiir sobre as prioridades, os
projetos e formas de planejar a expansão da oferta de energia elétrica, a panir das
projeções de crescimento do mercado e dos aproveitamentos econômicos
identificados. Ao Grupo de Coordenação de Operação Interligada - GCOI e ao
Comitê Coordenador de Operação Norte-nordeste - CCON competem conduzir o
processo de otimização na operação dos sistemas integrados.

As Concessionárias podem ser agrupadas em quatro categorias a saber:

.Empresas Supridoras Regionais

Fazem parte desse grupo as quatro subsidiárias da Eletrobrás que operam
usinas geradoras de grande porte e a malha básica do sistema de transmissão,
com a seguinte divisão de área: ELETRONORTE, atua na região Norte, parte
da região Centro-Oeste e no Estado do Maranhão; CHESF, atua na região
Nordeste; FURNAS, atua no Sudeste e pane da região Centro-Oeste; e
ELETROSUL, atua na região Sul;

.Empresas Supridoras de Área

São concessionárias com área de atuação restrita ao seu respectivo Estado, que
operam usinas e sistemas de porte significativos, além da distribuição de
energia elétrica. Fazem parte desta categoria: CEMIG, CESP, COPEL e
CEEE;



.Empresas Concessionárias Estaduais

São as demais empresas concessionárias com área de atuação restrita a Estado
da Federação, que detém o seu controle acionário e que, embora proprietárias
de instalações de geração, têm suas atividades direcionadas, basicamente, para a
distribuição de energia elétrica;

•Demais Empresas Concessionárias

Fazem parte deste universo todas as demais empresas concessionárias nao
enquadradas nas categorias anteriores, inclusive duas distribuidoras
controladas pela Eletrobrás.

Paralelamente ao esquema apresentado, existe a ITAIPU Binacional, que atua
como geradora e é controlada em partes iguais pela Eletrobrás e pela ANDE -
Administração Nacional de Eletricidade, empresa responsável pelos serviços de
energia elétrica do Paraguai.

Compete às empresas de âmbito regional, basicamente, a construção e operação de
usinas geradoras de interesse supra-estadual e dos sistemas de transmissão em alta
e extra-alta tensão que tenham por objetivo a integração interestadual dos sistemas
elétricos ou o transporte de energia produzida em aproveitamento binacionais. Às
concessionárias estaduais compete a construção e operação de usinas de interesse
local, sistemas de transmissão associados e a distribuição de energia elétrica.

A participação no mercado de atuação dessas empresas em 1990 é demonstrada no
quadro a seguir:

EMPRESAS

Subsidiárias da
Eletrobrás e ITAIPU

Estaduais

Demais

Total

GERAÇÃO %

61,9

37,8

0,3

100,0

DISTRIBUIÇÃO %

17,8

78,7

.3,5

100,0

Fonte: Eletrobrás/SIESE

2.1.3 Modelo Conceituai

a) LEGISLAÇÃO CONTÃBIL • PRINCIPAIS ASPECTOS

Para fins de estabelecer normas destinadas à escrituração das atividades do serviço
público de energia elétrica, foi baixado o Decreto 82962 de 29 de devmbro de 1978,
criando o Plano de Contas, posteriormente retificado pelo Decreto 84441 de 29 de
janeiro de 1980 e por último retificado pelo Decreto 95246 de 17 de abril de 1987.



Além de possibilitar uma visão transparente da situação econômico-financeira, a
legislação contábil do Setor Elétrico tem como finalidade dar condiçOes ao preparo das
demonstrações de que trata a legislação societária e ao mesmo tempo permitir a
elaboração do demonstrativo especifico do Setor - Custo do Serviço - sobre os quais
estão fundamentadas as atividades de planejamento e controle do Serviço Público de
Energia Elétrica. Os itens mais relevantes são os seguintes:

- Investimento Remunerável;
- CRC - Conta de Resultado a Compensar - anos anteriores;
- Despesas Operacionais;
- Receita de Exploração.

b) CUSTO DO SERVIÇO

O fundamento conceituai da formação do preço no Setor de Energia Elétrica é o serviço
pelo custo. Assim, com base na estimativa dos elementos que compõem o Custo do
Serviço, é determinado o nível tarifário, cuja aplicação deverá gerar a Receita para a
cobertura destes mesmos itens.

Os componentes do Custo do Serviço, que abrangem os custos de investimentos e os
custos de operação, são os discriminados a seguir:

. Despesas de Exploração

Referem-se aos custos incorridos pelas empresas e compreendem os seguintes gastos
operacionais:

- Pessoal;
- Material;
- Serviço de Terceiros;
- Compra de Energia Elétrica;
- Outros Dispéndios Operacionais.

. Remuneração e Reintegração do Investimento

São os elementos do Custo do Serviço quem tem influência direta na formação da
geração de recursos da Empresa, pois, apesar de computados como despesa, não
representam desembolso de Receita. Compreendem os seguintes itens:

- Remuneração do Investimento

Valor computado no Custo do Serviço destinado a remunerar o capital aplicado,
podendo variar de 10% a 12% ao ano do Investimento Remunerável.

- Quotas de Depreciação

Valor computado no Custo do Serviço que corresponde a compensação do
desgaste sofrido pelos bens e instalações em função da exploração do serviço,
podendo variar de 3% a 5% ao ano sobre o Imobilizado Depreciável.
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- Quotas de Amortização

Valor referente a amortização de despesas cujos benefícios serão auferidos em
vários exercícios.

. Encargos do Consumidor

São os elementos do Custo do Serviço que visam atender interesses de caráter global
do Setor e não, especificamente, da empresa arrecadadora. Compreendem os
seguintes itens:

- Quota da Reserva Global de Reversão - RGR

Corresponde ao fundo formado para custear a reversão, encampação, expansão e
melhoria dos serviços públicos de energia elétrica e as atividades relativas a
hidrologia e hidrometeorologia.

- Quota da Conta de Consumo de Combustível - CCC

Reserva destinada a cobertura do custo dos combustíveis necessários ao
funcionamento das centrais geradoras termelétricas integrantes do sistema
interligado.

- Reserva Nacional de Compensação de Remuneração - RENCOR

Produto do recolhimento das parcelas de receitas excedentes ao Custo do Serviço
das Concessionárias, atendidas as taxas de Remuneração Legal, com a finalidade
de prover recursos destinados a viabilizar o processo de Equalização Tarifária.

C) REMUNERAÇÃO LEGAL

A Remuneração do Investimento é estabelecida por legislação específica (Lei 5655/71),
situando-se entre 10% e 12% ao ano do investimento em operação médio do ano,
calculado em base "pro-rata tempore", compreendendo tanto o Capital Fixo quanto o
Capital de Giro, necessários as atividades da Empresa.

Considerando o modelo conceituai do Setor, as concessionárias de energia elétrica
devem gerar receitas nos mesmos níveis do Custo do Serviço, garantindo a remuneração
mínima prevista na legislação. Porém, com a implantação da Equaiizaçâo Tarifária,
igualando a nível nacional as tarifas de fornecimento aos consumidores finais, com base
no Custo do Serviço global do país, algumas empresas auferem receitas superiores ao
Custo do Serviço, gerando um excesso de remuneração, enquanto outras, auferem
receitas inferiores ao Custo do Serviço, gerando uma insuficiência de remuneração, em
função das diferentes estruturas de mercado e custeio inerentes a cada região.

A compensação dessas desigualdades regionais, se dá através de um mecanismo de
transferência intra-setorial, operacionalizado através do recolhimento, pelas
concessionárias mais rentáveis, da parcela de sua remuneração efetiva que excede a
remuneração máxima legal de 12%, para constituir uma reserva - a RENCOR (Reserva
Nacional de Compensação de Remuneração) - utilizada para compensar as insuficiências
daquelas cuja remuneração efetiva não atinja uma remuneração legal mínima de 10%.
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Contudo, quando o nível tarifário é insuficiente, a parcela não compensada pela
RENCOR é lançada na Conta de Resultados a Compensar - CRC • que funciona como
um mecanismo transitório junto ao mercado consumidor, sempre que ocorrer um
desequilíbrio entre a Receita e o Custo do Serviço.

Com a absorção dos excessos e insuficiências de remuneração através da CRC, pode-se
concluir que do ponto de vista econômico, a todas as empresas é assegurada a
Remuneração Legal mínima, porém, do ponto de vista financeiro a insuficiência de
remuneração determina uma remuneração efetiva abaixo da Remuneração Legal,
reduzindo as fontes internas de financiamentos do Setor.

d) EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA TARIFÁRIA

As peculiaridades do Setor Elétrico, tanto sob o aspecto financeiro quanto ao
operacional, tornam complexos os procedimentos de fixação dos preços para a energia
elétrica.

A legislação que instituiu a classificação de consumidores por classe de consumo para
fins tarifários é de 1957, porém, somente em 1968, foram estabelecidas as condições
para formulação de uma Estrutura Tarifária, quando os consumidores foram
classificados por nível de tensão.

Os consumidores em alta tensão foram tarifados sob a forma binômia, com uma tarifa
para a demanda de potência e outra para o consumo de energia. Neste grupo estão os
fornecimentos significativos e, consequentemente, com um número reduzido de
consumidores, justificando o investimento na medição das duas componentes. Os
consumidores em baixa tensão foram tarifados apenas no consumo da energia. As
demandas de potência de menor porte e o número bastante elevado de consumidores
inviabilizaram o investimento na medição binômia.

A apuração do valor das tarifas era obtida através de cálculos realizados sobre os custos
contábeis anuais, rateados pelos diversos niveis de tensão, levando a obtenção de valores
que eram submetidos ao DNAEE para apreciação e aprovação via publicação de
portarias.

Com o advento da Equalização Tarifária, o cálculo de tarifas passou a ser realizado
pelo próprio DNAEE, a nível Brasil, com subsídios enviados pelos concessionários
para posterior emissão de portarias tarifárias, mantendo, no entanto, a classificação por
nível de tensão já existente. Consequentemente as tarifas por nível de tensão sofreram
afastamentos inevitáveis em relação aos custos dos fornecimentos.

Também as tarifas de suprimento sentiram os efeitos distorcidos da Equalização
Tarifária, quando, inicialmente, foram utilizadas como mecanismos de compensação de
excedentes e insuficiências de remuneração até que fosse criado um mecanismo
específico para esse fim.

A estrutura de preços finais da energia foi afetada ainda pela criação de mecanismos,
que tinham por finalidade complementar os recursos necessários ao melhoramento e
expansão dos serviços. Em alguns casos esses mecanismos foram inseridos diretamente
no Custo do Serviço e, em outros, foram adicionados ás tarifas. Também a concessão de
descontos sobre tarifas e a criação de tarifas especiais, afetaram o preço final da energia.

A partir de 1977 foram desenvolvidos estudos, envolvendo o DNAEE,
ELETROBRÁS e Concessionárias, objetivando a obtenção de novas tarifas de
suprimento entre empresas e de fornecimentos para consumidores, pela aplicação da
Teoria Marginalista.
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c) TARIFAÇÀO BASEADA NOS CUSTOS MARGINAIS

A tarifaçao baseada nos Custos Marginais apoia-se no fato de que "a cada instante
novos consumidores são incorporados ao sistema de energia elétrica e os antigos
continuam a aumentar o seu consumo. São estes consumos adicionou que
determinam a ampliação do sistema existente e, em conseqüência, novos custos para a
sociedade. Por ãso, quando a questão i considerar as decisões que estão sendo
tomadas no Setor Elétrico, e fazl-ka refletir nas estruturas de preços do serviço
prestado, o que importa são esses consumos adicionais e os Custos Marginais que eles
determinam".

"0 Custo Marginal, e não o custo médio contábil das instalações em serviços como
referencial tarifário, é que informa corretamente a cada usuário as conseqüências
dos seus atos de consumidores".

A Estrutura tarifária determinada a partir de Custos Marginais baseia-se nos seguintes
princípios:

.NEUTRALIDADE

Uma tarifa 6 dita neutra quando guarda uma relação tão mais unitária possível com
o seu custo, ou seja, a tarifa deve refletir o melhor possível os custos do
fornecimento.

.IGUALDADE

Uma tarifa é dita equitativa quando na sua determinação nào se pratica a
discriminação entre consumidores, ou seja, consumos com características
semelhantes são tarifados da mesma maneira.

. EFICÁCIA

A tarifa eficaz é a que permite a racionalização do consumo e o melhor uso dos
excedentes sociais, ou seja, orienta o consumo para as horas ou locais onde o
suplemento de fornecimento é menos oneroso.

Os benefícios obtidos com uma estrutura de preços de energia elétrica calcada em
Custos Marginais são repartidos entre todos os agentes econômicos que participam
do processo.

De um lado, o sistema de oferta se torna mais eficiente na medida em que as tarifas
levam a uma utilização mais racional das instalações existentes e reduzem a necessidade
de investimento, com conseqüente diminuição dos custos incorridos. De outro, por via
de conseqüência, as tarifas e as faturas do consumidor também se reduzem.

Na determinação das tarifas a serem aplicadas sobre os faturamentos, dentro do enfoque
marginalista, devem ser consideradas as seguintes etapas:

. CARACTERIZAÇÃO DAS CARGAS

O planejamento e operação do sistema, o cálculo dos Custos Marginais, a
determinação das tarifas e a aplicação de políticas de comercialização exigem o
conhecimento do comportamento da carga (energia e potência; nos diversos níveis
do sistema e nos diferentes grupamentos de consumidores. Com base no
conhecimento das curvas de cargas são elaboradas as tipologias dos consumidores,
através das quais são definidas as responsabilidades de cada grupamento de
consumidores nos custos ao longo de toda a cadeia do sistema elétrico.
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, DETERMINAÇÃO DOS CUSTOS MARGINAIS DOS FORNECIMENTOS

O custo da expansão do sistema mais as despesas operacionais correspondentes,
divididos pelo valor da carga adicional atendida, dará o Custo Marginal naquele
fornecimento especifico.

Simulando o deslocamento da carga adicional ao longo do tempo e determinando os
Custos Marginais em intervalos específicos é possível determinar as variações
horárias - ponta e fora de ponta - e por períodos do ano - seco e úmido - dos custos
dos fornecimentos (estrutura horo-sazonal dos custos).

. PASSAGEM DOS CUSTOS MARGINAIS ÀS TARIFAS DE REFERÊNCIA

De posse dos custos dos fornecimentos típicos, o próximo passo consiste em traduzir
esses custos sob a forma tarifaria (função linear dos parâmetros de serviços, quais
sejam, consumo e demanda). Para tanto, considerando-se as distintas características
de carga dos fornecimentos típicos, que retratam o mercado ao qual se destina uma
dada tarifa, determina-se a estrutura de preços de demanda e consumo em cada
segmento horo-sazonal que reproduza, com a maior precisão possível, os custos
desses fornecimentos.

A estrutura assim obtida denomina-se Tarifa de Referência e se constitui em
instrumento essencial para a construção da tarifa a ser aplicada.

. DETERMINAÇÃO DAS TARIFAS DE APLICAÇÃO

A definição das tarifas de aplicação envolve a consideração de fatores que, direta ou
indiretamente, influenciam o nível e a estrutura de preços e, até mesmo, a forma das
tarifas. Dentre esses fatores destacam-se: restrições de ordem social, política e
financeira; estímulo a mudanças de comportamento das cargas com vistas a
eficiência econômica; adequação das tarifas ao nível de compreensão pela clientela,
segundo os diversos segmentos do mercado; e operacionalização das tarifas,
implicando na consideração de aspectos ligados a medição e ao faturamento.

O conjunto de tarifas hoje aplicados sobre os consumos apresentam a característica
de ser bastante simples para os pequenos consumidores e mais elaborado e complexo
para os maiores, compreendendo os seguintes grupos:

- Tarifa Horo-Sazonal Azul

Este sistema de tarífação destinado a consumidores de alta tensão compreende
cinco versões, diferenciadas conforme a seguir:

. Um preço mensal para a demanda (KW) que, corresponde a soma das duas
tarifas publicadas (ponta e fora de ponta).

. Quatro preços para o consumo (KWh), diferenciados segundo o período do ano e
horário do dia.
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A composição horo-sazonal 6 a seguinte:

. Hots segmentos anuais: seco - compreendendo os meses de maio a novembro;
úmido - compreendendo os meses de dezembro a abril do ano seguinte.

. Dois segmentos diários: ponta - 3 horas consecutivas e situadas no intervalo das
17 horas as 22 horas de cada dia, exceto sábado e domingo;/©/» de ponta - 21
horas de cada dia útil, mais a totalidade das horas dos dias de sábado e
domingo.

- Tarifa Verde-Binômia

Trata-se de um sistema tarifário intermediário entre o horo-sazonal mais
elaborado e o sistema monômio mais simples, podendo comportar variações que
permitem ao consumidor optar por afastar sua carga da ponta, mesmo que tenha
dificuldade de manter de forma permanente esse afastamento de carga, sendo
tarifado através de uma tarifa de "curta utilização".

- Tarifas Convencionais

Tratam-se de tarifas monômias e binômias nas quais o preço será, tanto quanto
possível, próximo ao custo real. Com a finalidade de atender ao objetivo de
caráter social à classe residencial sâo concedidos descontos progressivos por faixa
de consumo.

I) EVOLUÇÃO DAS VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS

Nos últimos anos os nfveis tarifários praticados tem sido insuficientes para prover o
Setor Elétrico brasileiro de recursos necessários a sua expansão. A situação estratégica
de serviço público, atrelado ao Estado, limita a ação das empresas, tornando-as
vulneráveis às variações conjunturais. Afetam o desempenho do Setor os seguintes
fatos:

. O processo inflacionário, é fator de desequilíbrio, pois, aos níveis tarifários nao são
repassados os aumentos de preços dos custos com igual periodicidade e percentual
necessários. Também sâo significativas as perdas financeiras pelo cumprimento de
prazos de recebimento de contas de energia.

. Os planos de estabilização econômica, que tem utilizado a contenção de tarifas
públicas como política de controle inflacionário, mantendo-as congeladas por longo
tempo, sem contudo garantir o mesmo tratamento para os custos . Também é comum
a concessão de subsídios tarifários.

• O aumento das taxas de Juros internacionais, que onera os encargos do significativo
montante de empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira do Setor.

. A correção monetária dos ativos com índices inferiores as taxas de inflação reduz a
geração interna de recursos, tanto pela ótica da remuneração legal, quanto pela das
quotas de reintegração.
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As variações cambiais, que além de afetarem o Serviço da Divida em moeda
estrangeira e os custos dos bens importados, reajusta mensalmente as tarifas de
compra de potência de Itaipu, sem que haja o imediato reflexo nas tarifas de
fornecimento.

A política recessiva de combate a inflação, que reduz a atividade econômica e,
consequentemente, a demanda de energia sem que o Setor possa reduzir a produção
na mesma proporção.

O aumento da carga tributária, através da majoração de alíquotas (Imposto de Renda,
Finsocial) e criação de novos tributos (Contribuição Social e Compensação Financeira
por Utilização dos Recursos Hídricos).

A extinção de recursos tributários tradicionalmente reaplicados no setor (IUEE).

O impasse na negociação da divida externa resultou no estrangulamento do fluxo de
recursos externos para financiamento do Setor.
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2 2 COMPORTAMENTO DOS ESTADOS FINANCEIROS E ÍNDICES DE GESTÃO

Antes considerado um modelo de organização e gestão, cujas Empresas
apresentavam grande potencial econômico e boa saúde financeira, o Setor Elétrico Nacional
passou a sofrer ingerências externas e a se defrontar com um quadro conjuntural adverso. Em
conseqüência, foram abaladas as finanças das concessionárias e afetado o nível de
investimento, ficando ameaçada a própria viabilidade do Setor.

0 quadro abaixo demonstra o comportamento dos principais indicadores
econômico-financeiros do setor de energia elétrica do decênio 1980/89.

INDICADORES ECONôKICO - FINANCEIROS DO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA
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2.2.1 Análise dos Indicadores

a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

De uma forma geral há uma diminuição na capacidade de pagamentos vencíveis a curto
prazo. O Índice apresentou-se decrescente no último qüinqüênio analisado.

Contribuíram para este resultado a baixa geração própria de recursos aliada as
dificuldades impostas pelo governo para captação de empréstimos.

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

O Índice médio de liquidez geral do Setor apresenta estabilidade, ao longo do decênio,
garantida basicamente pelas empresas distribuidoras em função de sua própria
especificidade.
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c) GRAU DE ENDIVIDAMENTO

O crescente déficit de recurso enfrentado pelas concessionárias, causado em grande
parte por políticas e fatores exógenos ao setor, obrigou as empresas a recorrerem caaa
vez mais aempréstimos de terceiros. Tal fato foi ainda induzido pela perda progressiva
da capacidade das tarifas de gerar recursos internos que suportasse a demanda aos
investimentos.

O aumento do nível do endividamento, passou a onerar, cada vez mais as empresas em
decorrência das altas taxas de juros internas e externas, e desvalorizações do cruzeiro
frente ao dólar. Considerando o já elevado serviço da divida e as restrições a sua
rolagem, a captação de novos empréstimos afigura-se como uma alternativa esgotaaa,
principalmente pela sua aproximação do limite de endividamento.

A redução experimentada em 88/89, resulta basicamente da negociação efetuada pelas
empresas junto a Eletrobrás com parte do saldo da CRC, compensando as dívidas
contraídas com essa entidade, inclusive repasses.
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d) GRAU DE EXPANSÃO

A evolução deste Índice se processa de forma vacilante, o universo analisado acusa a
redução nos níveis de investimento proporcionalmente ao Ativo Imobilizado.

O gráfico reflete a situação do Setor Elétrico, que vem sendo alvo de sucessivos cortes
em seus investimentos.
Somente em 198S, quando o Brasil, na necessidade de obter recursos para
investimentos, no setor elétrico, recorre a organismos internacionais como BIRD e BID
surgiram perspectivas de equacionamento das graves dificuldades do setor.

Estes organismos condicionavam a liberação dos recursos contratados à recuperação dos
níveis das tarifas praticadas, exigindo que estas tivessem uma evolução superior à
inflação, garantindo a obtenção da remuneração legal e a capitalização do setor. No
segundo semestre de 1985, as tarifas de fornecimento tiveram reajustes superiores ao
Índice oficial da inflação no período. Ao iniciar-se o ano de 1986, foi aprovada pelo
governo, a revisão do Plano de Recuperação Setorial - PRS que, entre outras
determinações, assegurava uma evolução positiva da taxa de remuneração real para o
setor, processo este iniciado no ano anterior com a aprovação do PRS e com as gestões
junto ao BIRD. Porém, ao ser decretado o Plano Cruzado em fevereiro/86, as tarifas
públicas ficaram congeladas de março a novembro.

Assim, a recuperação da capacidade de investimento do setor elétrico, não foi
recomposta a partir das metas divulgadas pelo PRS, sendo necessárias novas fontes de
capitalização para o setor. Nesse sentido, verifica-se uma crescente discussão nacional
sobre a participação da iniciativa privada nos negócios de energia elétrica.

e) RETORNO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

É bastante irregular, no período, o comportamento deste (tem. Os reflexos da política
econômica e setorial são facilmente identificados. É o caso de 1986, quando as medidas
econômicas da época contribuíram para que a maioria das empresas obtivessem lucro
inflacionário, ocasionado pelo resultado das correções e atualizações monetárias.
Também, em 1989, apesar do déficit operacional a maioria das empresas apresentaram
lucro.

Porém, em dezembro de 1988, o Governo aumenta de 6% para 40% a alíquota de
imposto de renda sobre o lucro das Empresas de Energia Elétrica, além de criar a
Contribuição Social de 8% prejudicando, a continuidade do processo de recuperação
econômico-financeira, iniciado em 1987, que já vinha equacionando de forma adequada
a questão do financiamento dos investimentos recentemente demandados pelo setor.

A explosão dos preços em 1988, levou-nos a novo choque logo em janeiro de 1989. O
Plano Verão, calcado numa visão imediatista de curto prazo, foi acompanhado por uma
sucessão de recursos por parte do governo e cinco meses após sua edição já tornara-se
inócuo.

Desta feita, a contenção tarifária acompanhada pela progressiva liberação dos demais
preços da economia, achatou as tarifas reais praticadas com o conseqüente
comprometimento da taxa de remuneração e capacidade de investir das empresas do
setor elétrico.

I) REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTO

Como resultado do processo de deterioração das tarifas e da conseqüente queda da
receita do Setor, a taxa de remuneração do investimento que em 1980 era de 7,74%,
baixou em 1989 para 1,68%, conforme demonstrado no quadro dos indicadores
econômicos. 20



O modelo econômico-financeiro vigente no Setor pressupõe a fixação de níveis
tarifários suficientes para cobrir os custos operacionais e remunerar adequadamente o
capital investido. Contudo, esse princípio nao 6 cumprido desde 1977, quando as tarifas
passaram a ser utilizadas pelo Governo Federal como um dos instrumentos mais
freqüentes na condução de sua política antiinflacionária.

Iniciou-se em 1987 com o processo de descongelamento de preços e, até o mes de abril,
as tarifas de energia elétrica, através de reajustes mensais, acumulavam, desde
março/86, correção superior a 150% enquanto a inflação acumulada no mesmo período
era da ordem de 86%. Tal diferença vinha ao encontro da recomposição tarifária,
definida no PRS para esse ano, que deveria elevar a remuneração legal média das
concessionárias de um nível de 4% para 6%, até o final de 1987, aumentando
gradativamente até atingir 10% em 1990.

Alcançando um patamar de ganho real em abril, as autoridades econômicas definiram,
que não seriam mais necessários reajustes para energia elétrica superiores a inflação
naquele ano. Seguiu-se determinação do Conselho Interministerial de Preços - CIP no
sentido de, a partir de maio/87, serem os reajustes equivalentes a 80% da inflação do
mês anterior. Todavia, em junho, com a decretação do Plano de Ajuste
Macroeconômico (Plano Bresser) - uma nova tentativa de recondução da economia,
que trazia semelhança com alguns aspectos do Plano Cruzado - foi definido elevado
reajuste tarifário, precedendo um períoóo de congelamento de preços e tarifas.

O resultado imediato do Plano Bresser foi a redução da inflação, que no mes de junho,
acusou a taxa recorde de 20% a..m^ para em julho cair para 3,5%. Este resultado
positivo, no entanto, não se sustentaria, e após alguns meses verifica-se um movimento
ascendente da taxa inflacionária, chegando em outubro a registrar 9,18%.

As açOes governamentais voltam-se para o controle da inflação, direcionando esforços
ao controle do déficit público (estimado em 6,7% do PIB), tido como causador do
quadro desfavorável da economia.

O Plano contemplava ainda, um ajustamento externo, que visava dois aspectos. O
primeiro, a Balança Comercial, pois eram essenciais crescentes superávits comerciais
para fazer frente à necessidade de recompor as Reservas Internacionais, cujo nível
baixo motivava a decretação da moratória em fevereiro/87. Outra intenção era
implementar uma negociação em padrões não convencionais para a dívida externa, onde
as condições do acordo permitissem, um crescimento da economia de 1% a.a..

Apesar da falência do Plano Bresser, a política de contenção do déficit público, levada
efeito durante 1987, no que se refere à recomposição das tarifas do setor público, deu
condições âs concessionárias do Setor Elétrico de iniciarem sua recuperação econômica-
financeira. Contribuiu para isso, também, a revisão da legislação institucional do setor,
com a publicação do Decreto 2432/88, deixando de penalizar, através da fixação de
quotas de recolhimentos, as concessionárias, até que atingissem a taxa de remuneração
legal. A instituição da Reserva Nacional de Compensação de Remuneração - RENCOR,
a partir de maio de 1988, com a finalidade de compensar as insuficiências de
Remuneração do Investimento das concessionárias de serviços públicos de energia
elétrica, veio na tentativa de evitar distorções no setor, garantindo às empresas uma
remuneração no limite máximo (12%) estabelecido por Lei e definindo a cobrança da
Quota somente no caso da taxa de remuneração ultrapassar esse limite.
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g) MARGEM OPERACIONAL LÍQUIDA

No Setor Elétrico, onde em virtude das características das empresas, observa-se um
Ativo Permanente bem superior ao Patrimônio Líquido, ocasionando invariavelmente,
resultados positivos no saldo da conta de correção monetária, influenciando o Lucro
Líquido do exercício, através dos Lucros Inflacionârios ou Lucro Contábil.

Em média, a constatação de lucro é muito mais freqüente e significativa no Grupo das
GERADORAS SUPRIDORAS, demonstrando percentuais bastante representativos em
relação a Receita Líquida. Foi este segmento - d*s Geradoras e Geradoras/Supridoras - o
principal responsável pelo resultado negativo auferido em 1987 e 1988, motivados
pelos deficits financeiros relacionados com encargos de dívidas e variações monetárias.
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h) RAZÃO OPERACIONAL

As empresas que possuem geração própria de energia, apresentam melhor relação
Receita/Custo.

Na maioria das empresas este Índice se apresenta decrescente com pequena recuperação
no ano de 1984 e se mantém decrescendo até o final do decênio, demonstrando deficits
operacionais no exercício de 1989. Este fato, é explicado pelo congelamento tarifário
implementado pelo "Plano Verão", além das elevadas taxas de inf ação verificadas no
segundo semestre, as quais absorveram o impacto dos reajustes tarifários na receita das
empresas.
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O COBERTURA DA DÍVIDA

O desequilíbrio econômico-fínanceiro das empresas teve início com a subordinação do
setor, à política econômica de combate a inflação, implementada a partir de 1977, que
tinha como um dos pontos fundamentais a contenção de tarifas e preços públicos.

Data também, desse período, a política governamental de incentivar a busca de recursos
no mercado externo por parte do setor público, no intuito de financiar os déficts do
balanço de pagamentos. Num momento, em que o mercado financeiro internacional
enfrentava séria crise, sendo desfavoráveis as condições para obtenção de empréstimos,
o governo tratou de elevar artificialmente as taxas de juros, impor limites ao crédito
interno, reduzir as taxaçOes sobre o pagamento de juros externos e permitir o depósito
de moeda estrangeira no Banco Central (que assumia assim, o risco cambial e os custos)
e, de forma a utilizar-se do setor público como tomador de recursos no mercado
externo, na tentativa de dar continuidade ao influxo de moeda estrangeira de que o país
necessitava.

Entre 1975 e 1979, a participação do setor público na dívida externa, passou de 53%
para 64%, estimulada pela obtenção de prazos e spreads mais favoráveis que os
conseguidos pelo setor privado. Cabe destacar a predominância, nesse período, de
empréstimos contratados junto às instituições privadas, que se caracterizavam por
prazos de amortização mais curtos e taxas de juros flutuantes.

Se no primeiro momento, pela série de incentivos e volume de recursos, foi interessante
para o setor elétrico contar com o mercado financeiro internacional, acontecimentos que
se seguiram - elevação das taxas de juros externas, acelerada desvalorização cambial -
revelaram a imensa armadilha que essa fonte de recursos representava. De fato, apenas
a maxidesvalorizaçâo do cruzeiro, promovida em dezembro de 1979, fez aumentar a
contrapartida em cruzeiros da dívida denominada em dólar das concessionárias em
30%. A esse aumento do passivo correspondeu a elevação dos dispéndios com o serviço
da dívida em moeda estrangeira, particularmente a partir de 1980, quando as taxas de
juros internacionais se elevaram em decorrência da inflação mundial e das políticas
monetárias dos países desenvolvidos.

Em contrapartida a capacidade das empresas em gerar Receita para cobertura da divida,
foi prejudicada pela inflação elevada e tarifas baixas. Este Índice vem se mantendo
decrescente sofrendo uma queda brusca no ano de 1984. O menor índice é apresentado
no último ano da série. Isto demonstra que, o esforço de recuperação das tarifas de
Serviço Público de Energia Elétrica, implementando no Setor a partir de 1987,
conforme preconizado pelo "Plano de Recuperação do Setor • PRS", teve seu efeito
reduzido no ano de 1989.
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j) RECURSOS PARA INVESTIMENTO

O item que detém a maior participação percentual, no Investimento em Obra, é o Capital
de Terceiros constituído na grande maioria por empréstimos e financiamentos em
moeda estrangeira. Ele cresce quase sempre, na mesma proporção que diminuem os
Recursos Próprios (via tarifa), já que os aportes de capital não constitui prática rotineira
no setor.

A necessidade de vultosos recursos para a implementação/conclusão de obras
estratégicas e de alto custo por kW instalado, como Itaipu, Tucuruí, Usinas Nucleares e
respectivos sistemas e outras obras de subsidiárias da Eletrobrás, foi em parte atendida
pelo uso das Quotas de RGR. No caso da RGG, a introdução, em 1981, do conceito de
taxa de remuneração média do setor, alterou o princípio básico do setor elétrico ao
instituir a obrigatoriedade de recolhimento de quotas pelas concessionárias, quando sua
rentabilidade superar tal média - mesmo que não seja alcançado o limite mínimo legal
de 10%.

A aplicação deste esquema de equalização tarifária e da remuneração, se por um lado
viabiliza o consumo de energia e o conseqüente desenvolvimento econômico, em áreas
de elevadíssimos custos, e também, subsidia os custos operacionais dos recebedores de
quotas, por outro lado agrava os problemas enfrentados pelas empresas que necessitam
investir, que se vêm impelidas a recolher RGG, mesmo quando sua remuneração sequer
permite o aperfeiçoamento e a expansão do sistema elétrico, que a própria evolução do
mercado consumidor está a exigir.

O envolvimento do setor elétrico, na implementação de grandes projetos, obras de
geração em sua maioria, a um nível de custos reais crescentes, comprometeu ainda mais,
o equilíbrio econômico-financeiro das empresas.
Além disso, vários programas de cunho social, regional ou que atendem à prioridades
nacionais tem sido desenvolvidos pelo setor, que não recebe compensações ou recursos
governamentais para cobri-los.

Este é o caso da extensão de redes a favelas, das tarifas reduzidas para produção de
alumínio na região Norte, das tarifas especiais para substituição energética, entre outros,
que provocam elevação de custos e investimentos e/ou diminuição da receita.

A geração interna de recursos das concessionárias foi afetada por outra medida adotada
pelas autoridades econômicas - a prefíxação da correção monetária em 1980. O efeito
dessa prefíxação foi a redução do valor real do Ativo Imobilizado das empresas que foi
corrigido somente 50% em relação a inflação do ano. Essa defasagem entre a variação da
ORTN, que corrigia o Ativo Permanente, a inflação e a correção cambial (que corrige a
dívida em moeda estrangeira) tem se verificado em repetidos exercícios, sendo mais um
elemento a afetar o equilíbrio entre geração própria e necessidade de recursos das
empresas.

Em função da política tributária concentradora de receita nas mãos da União, os estados
foram perdendo recursos e a condição de realizarem significativos aportes de capital nas
concessionárias, com o que contribuíam para o financiamento da expansão dos serviços.

O próprio governo federal, tocando simultaneamente vários projetos de grande porte,
não só reduziu a transferência de recursos orçamentários para o setor elétrico, como
passou a se apropiar em maior grau do volume do Imposto Único de Energia Elétrica -
IUEE arrecadado, para aplicá-lo em outros setores, comprimindo, assim, a quota - parte
dos estados no imposto. A evolução da Tarifa Fiscal - base de cálculo do IUEE - em
nível inferior ã inflação, também repercutiu na Redução dos Recursos do Imposto
disponíveis para o ser ir.
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A economia brasileira mergulha na maior recessão de sua história, chegando o PIB a
registrar desempenhos negativos em 1981 de 4,4% e de 3,4% em 1983, ano em que a
inflação jã alcançava o patamar de 211 %.

O quadro difícil da economia somente em 1984 começaria a se reverter, fato refletido
no desempenho positivo do PIB, deste ano em virtude da recuperação do setor industrial
estimulado pelas exportações e pelas facilidades de crédito interno, registrando
crescimento no ano de 5,3%. Entretanto, neste ano as condições adversas permaneceram
para o Setor Elétrico, com a ocorrência, inclusive, de queda real na tarifa.

O ano de 1988 não testemunhou nenhum Plano de Estabilização Econômica.
Caracterizou-se pela obtenção de significativo superávit comercial, com o setor
exportador exercendo papel relevante na sustentação do nível de atividade econômica.
Sem o concurso de qualquer choque antiinflacionário, o índice de Preços ao
Consumidor encerrou o ano com uma variação acumulada de 933%, registrando niveis
inéditos em nossa longa história de economia inflacionada.
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k) ÍNDICE DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A política de contenção tarifária, presumidamente utilizada para refrear a escalada
inflacionária, em verdade buscou atingir também outros objetivos, quais sejam:

1. No período 1977/78, quando o último segmento do processo de substituição de
importações (bens de capital), se encontrava em pleno curso, ela foi usada como
uma forma de compensar o setor privado, pela elevação de custos decorrente do
choque de petróleo. Através do "barateamento" dos preços de energia elétrica,
relativamente aos derivados de petróleo, seus sucedâneos, procurava-se ainda
refrear a demanda por esses energéticos, altamente dependentes de importação;

2. A partir de 1978/79, quando o segundo choque de petróleo já se tornava previsível,
ela serviu também para direcionar o Setor Elétrico à captação de jivisas externas,
necessária ao fechamento do déficit do Balanço das Transações Correntes do Pafs,
não obstante fossem constituídas de recursos de curto e médio prazos,
"reinjetados" no mercado financeiro internacional pelos países exportadores de
petróleo;

3. No período 1981/86, ela serviu como um dos principais mecanismos de incentivo ãs
indústrias voltadas à exportação que, em seus produtos, incorporavam intensamente
a energia elétrica a custos reduzidos. Assim, elas se habilitam a competir
favoravelmente no mercado internacional.

Esses acontecimentos, associados às maxi-desvalorizações de 1979 e 1983 e a escalada
das taxas básicas de juros (Libor e Prime Rate), quando o Setor já acumulava parcela
significativa de sua dívida regida por aquelas taxas, levaram o Setor a um desequilíbrio
econômico-financeiro, conforme ilustrado no gráfico apresentado a seguir:
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Este grafico apresenta a evolução da taxa média ponderada de retorno do ativo e do
custo médio ponderado do capital, cuja relação é denominada índice de equilíbrio
econômico. Este índice, que em 1980/81 correspondia à unidade, passa a decrescer até
atingir o mínimo de 0,7 no biênio 1986/87 e se recuperar em 1988, graças as medidas
de saneamento econômico tomadas no âmbito do PRS, recuperação esta que foi
interrompida no ano seguinte, cujo indicador de 0,4 é o menor da série, período de
maior impacto da defasagem tarifária.

Embora a unidade indique uma situação de equilíbrio, é desejável que um setor em
expansão, como o Setor Elétrico, obtenha Índices superiores à unidade, tornando auto-
sustentável o financiamento de sua expansão.
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23 REALIDADE DA POLÍTICA TARIFÁRIA NACIONAL

2.3.1 Análise Retrospectiva

A análise tarifária da década de oitenta, deve ser precedida do exame dos anos
setenta, considerando que as profundas alterações da estrutura tarifária deixaram cada uma das
respectivas décadas em grande destaque.

A política tarifária, nos seus aspectos gerais, pode ser dividida em quatro fases:

A primeira, que vigorou até 1974, caracterizava-se pela fixação de tarifas com
base na estrutura tarifária determinada pelo Decreto n° 62.724/68 e Portaria n° 96/68, do
DNAEE. A particularidade desses diplomas legais era a independência das empresas na
proposição de suas tarifas, dado que alocavam a distribuição média dos encargos pelos
respectivos mercados das classes de consumo, obtendo-se, dessa forma, uma estrutura de
referência com base no custo contábil. A impossibilidade de cobrança de tarifas, com base na
estrutura de referência, ensejava às empresas o planejamento para efetuarem transferências de
encargos, permitindo, dessa forma, amoldar a estrutura tarifária às conveniências das próprias
concessionárias. Assim, não obstante o monopólio da distribuição impediu a competição no
mercado local, os Estados poderiam disputar grandes projetos industriais, oferecendo tarifas
atrativas, especialmente para os seguimentos que utilizavam de maior fator de energia na sua
produção. Dessa forma, os custos orçados pelas empresas eram recuperados, via tarifas, no
decorrer de cada período, refletindo o axioma básico de que RECEITA = CUSTO DO
SERVIÇO. Considerando-se que toda a sistemática estava calcada na metodologia do custo
médio (custo contábil), não havia até então, a preocupação de que a receita obtida por
determinada classe de consumo assegurasse a cobertura de custos daquele nível.

Na segunda fase, iniciada em 1975, quando ainda havia a preocupação com o
custo contábil, o conceito de custo médio começou a ficar descaracterizado na medida em que
foi adotada, no país, a política de equalização tarifária. As empresas passaram a cobrar uma
tarifa unificada por subgrupo tarifário, obtendo, ao final, receitas diferenciadas e não
compatíveis com os seus custos. Dessa forma, admitia-se que os níveis de remuneração
encontravam-se balizados nos percentuais estabelecidos pela legislação (10 a 12%).

A partir do momento em que os reajustes tarifários passaram a ser autorizados
abaixo dos níveis compatíveis com os custos das concessionárias, provocou-se distorções
significativas no Setor Elétrico. Essas distorções se acentuaram quando, em 1981, foi adotada
temporariamente a remuneração média do setor para fixação de quotas de transferindo,
marcando o inicio da terceira fase.

As tarifas, que anteriormente eram aprovadas com base em uma política realista
de preços que permitia obter-se parcela significativa de recursos para autofmanciamento do
setor, vão se tornando cada vez mais comprimidas, na medida em que passaram a ser
utilizadas como mecanismo de controle da inflação. A aceleração do processo inflacionário, a
partir de 1983, conduziu a uma deterioração das tarifas de energia elétrica aumentando o
desequilíbrio econômico-financeiro do setor.

Além destas questões, existe o ônus do endividamento externo influenciado pelas
constantes oscilações das taxas de juros internacionais acarretando, ao setor, dificuldades para
administração de seus recursos.

Na quarta fase, que representa o momento atual, as tarifas permanecem em
níveis inferiores aos desejáveis.
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As tarifas passaram a ser orientadas adotando-se, como parâmetro, a metodologia
do custo marginal (custo de referencia) sem o comprometimento de estabelecer-se níveis
tarifários com base naquela metodologia. A pretensão inicial foi a de alterar a relatividade das
tarifas, objetivando alcançar-se níveis tarifários compatíveis com os custos. Utilizando a
técnica de tarifa "off-peack", foram estabelecidas as chamadas tarifas horo-sazonais (azul,
verde e futuramente amarela), onde tenta-se alocar custos compatíveis com as horas de
utilização de energia. Deve ser ressaltado que, até a presente data, a fixação das tarifas
continua sendo definida em termos nacionais, permanecendo a equalizaçâo como instrumento
de distribuição de receitas entre as concessionárias. Nessa fase de transição, outro mecanismo
que permanece vigente no setor é o da remuneração garantida.

Quanto a estrutura de preços do sistema tarifário brasileiro, até 1980, baseava-se
no estabelecimento de tarifas fundamentadas no custo histórico, o que foi se mostrando cada
vez mais inadequado para atingir os objetivos de melhor alocação e garantia de recursos e
racionalização do consumo devido as características do sistema elétrico brasileiro ser
predominantemente hidráulico e fortemente interligado.

A partir íe 1981, com inicio da sinalização de uma estrutura tarifária baseada nos
custos marginais, alguns avanços podem ser identificados em direção da otimização dos
sistemas, principalmente por orientar os consumidores, tanto no que se refere a relatividade
dos custos, quanto das decisões de expansão e operação dos sistema.

Ao modificar a base teórica do sistema de tarifação buscou-se a coerência na
gestão deste e considerou-se como objetivos adicionais:

.racionalizar o consumo de energia elétrica (e a importância do papel do preço na
busca desse objetivo);

.aplicar melhor os escassos recursos disponíveis, fator determinante do sucesso da
política econômica de países em desenvolvimento, como o Brasil;

.introduzir o enfoque econômico nas análises que antecedem as decisões do setor.

2.3.2 Nível Tarifário

As tarifas de referencia, com base no custo marginal, procuram refletir em termos
de estrutura e preço, com a maior precisão possível, os custos de fornecimento que se constitui
no instrumento fundamental para definir as tarifas de aplicação. Se fossem aplicadas
diretamente a estrutura e o nível de preços indicados pela tarifa de referencia ter-se-ia a função
econômica dos preços da energia elétrica totalmente otimizado. Porém, para definir-se uma
tarifa a ser aplicada aos consumidores, há que se considerar outros fatores, como a função
financeira, por exemplo, em que o nível das tarifas possa produzir um volume de receita
compatível com as necessidades financeiras das concessionárias e considerar-se, também,
restrições de ordem política e social.

Quanto a tarifa média, do ponto de vista de uma análise financeira, ela é bastante
significativa pois indica o fluxo de recursos próprios da empresa no período, por unidade de
serviço.

A tarifa média do setor (Brasil), tem uma evolução marcada pela contínua queda
em seu vai.ir real (gráfico 1 e 1.1), com ligeiras reversões de tendência em 1981 e 1987.
Neste ano, o desempenho das tarifas foi bastante favorável, atingindo-se as metas tarifárias
acordadas junto ao Banco Mundial, época em que buscou-se aplicar o Plano de Recuperação
Setorial - PRS, que previa acréscimos reais nas tarifas.
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Em 1988, a tendência se reverte e a tarifa média total se reduz em termos reais.
Este comportamento, frustrou claramente as metas tarifárias para o ano, que previa um
aumento real de 25% em relação a 1987.

Quanto a tarifa fiscal, utilizada como base de cálculo do empréstimo compulsório
à Eletrobrás, segundo o Decnto-Lei 2432 de 17/05/88, sua fixação deve representar a razão
entre a receita e o consumo nacionais, relativos aos serviços públicos de energia elétrica
referidos ao último mês, cujos dados sejam os mais atualizados possíveis. Sua evolução pode
ser observadas também nos gráficos já citados.

Um exame mais minucioso da evolução tarifária, a preços constantes, permite
concluir que frente a preços internos, a tarifa média de fornecimento e a tarifa fiscal estão, a
partir da recuperação no primeiro semestre de 1987, com tendência de queda definida,
reduzindo-se em termos reais, montando uma perda de cerca de 25% nos últimos 4 anos.

Se a evolução tarifária foi a menor que a da inflação interna, na análise da tarifa
em dólares americanos correntes (gráficos 2 e 2.1), visualiza-se uma tendência concreta de
crescimento da mesma, visto que a taxa de câmbio se atualizou ainda a menor que a tarifa de
fornecimento, fazendo com que os desembolsos com energia elétrica pesassem mais nos
custos dos segmentos eletrointensivos exportadores.

Para um consumidor médio do setor elétrico, o aumento das tarifas em dólares
americanos, eqüivale à passagem de uma média de US$ 38/MWh em 1987, para algo em
torno de US$ 52/MWh atuais, ou seja 37%.

Sendo a tarifa média o quociente entre receita tarifária do setor e o consumo no
período, ela não reflete exatamente a política tarifária, mas é um resultado da combinação
desta com o comportamento dos consumidores. Desse modo, pode refletir tanto uma alteração
nos níveis tarifários quanto no volume e na composição do consumo entre as diferentes classes
de consumidores, já que as tarifas são diferenciadas por subgrupos.

Examinando-se a evolução tarifária apresentada no gráfico 3, verifica-se que a alta
tensão, representada pelos subgrupos Al (230 KV ou mais), A2 (88 a 138 KV) e A4 (2,3 a 25
KV), apresenta relativa estabilidade até 1986. Em 1987, por conta do PRS, obteve-se uma
recuperação, porém, no período seguinte e agravado em 1989 pelo "Plano Verão", ocorreu
uma queda no valor real daquelas tarifas, fazendo com que a tarifa média destes subgrupos
voltasse aos mesmos patamares verificados na década de 70.

Na baixa tensão, na classe residencial (BI), verifica-se uma drástica redução do
nível tarifário praticado neste segmento até 1985.

A tarifa residencial média corresponde, nos últimos anos, a cerca de metade dos
valores praticados em meados da década de 70 em termos reais.

No subgrupo B3 (industrial, comercial e outros), também foi observada
tendência de queda dos níveis tarifários, sem modificar substancialmente seus valores reais.

Esta perda do valor real das tarifas verificadas no período em tela, vem constatar
a falta de uma política tarifária para o Setor Elétrico e ineficácia do governo frente ao
controle inflacionário no país.

Se fatos como os mencionados acima fossem controlados e, aliado a esse
controle, a política de recuperação para o setor tivesse obtido êxito, certamente a tendência da
curva que mostra a evolução das tarifas seria crescente como ocorre, normalmente, nos países
desenvolvidos.
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Tomando-se, como comparação, a tarifa média americana, guardando-se as
devidas proporções e características setoriais, verifica-se comportamento diverso daquela em
relação à brasileira. A tarifa média americana apresenta uma tendência crescente,
estabilizando-se em torno de US$ 65/MWh em 1989, conforme grófico 4.

A perda real da tarifa média brasileira representa sérias dificuldades para o
cumprimento das metas financeiras do setor, levando-o, como conseqüência, a níveis de
remuneração inferiores ao mínimo legal.
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2.4 ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DE VARIÁVEIS

É impossível se analisar o desempenho do Setor Elétrico sem que se ressalte os
diversos fatores que influenciaram diretamente na redução da geração interna de recursos e na
deterioração do equilíbrio econômico-financeiro das empresas concessionárias. Dentre estes
fatores, destacam-se como principais a variação dos indicadores econômicos, as mudanças
institucionais ocorridas no período, a elevação das taxas de juros externas, a correção
monetária dos ativos, o crescimento da demanda e a variação da tributação.

2.4.1 Variação de índices

O quadro a seguir demonstra os indicadores econômicos mais relacionados ao
Setor Elétrico e toma como base o IGP (índice Geral de Preços), calculado pela Fundação
Getúlio Vargas FGV, por ser aquele que, no período apresentou menor alteração em sua
metodologia de cálculo. Os demais indicadores, por serem fixados por organismos
governamentais, sofreram durante a década em estudo, alteração na metodologia de cálculo
sendo, inclusive, usados como instrumento de contenção inflacionária.

Período 1981 a 1990

INDICADOR

IGP

VARIAÇÃO CAMBIAL-(USS)

INFLAÇÃO OFICIAL

TARIFA DE FORNECIMENTO

TARIFA FISCAL

ORTN/OTN/BTN

ÍNDICE

100,00

68,67

63,27

62,27
•

48,79

26,29

O IGP é o índice que mais reflete a evolução dos preços na economia, afetando
diretamente as despesas de operação e manutenção dos serviços. Ele é
composto de três índices de forma ponderada conforme a seguir:

IPA (índice de Preços no Atacado) - 60%, o qual é medido em 10 capitais;

1PC (índice de Preços ao Consumidor) - 30%, o qual é medido em 3 capitais; e

INCC (índice Nacional da Construção Civil) - 10%, o qual é medido em 10
capitais.



Variação Cambial

Mede a evolução do dólar norte-americano em relação a moeda nacional, c ja
cotação é ditada pelo Banco Central, sendo os reflexos deste indicador sentidos,
principalmente, no serviço da dívida externa, maior fonte de recursos para
investimento na década, e na despesa com compra de energia oriunda de Itaipu
Binacional.

A inflação oficial no Brasil divulgada pelo Governo Federal teve como base os
seguintes indicadores:

Até outubro/85 foi utilizado o IGP da FGV; de novembro/85 até fevereiro/86 foi
utilizado o IPCA (índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) com o período de coleta
de 16 a 15; de março/86 a outubro/86 foi utilizado IPCA, porém, com período de coleta
diferente, isto é, de 1 a 30; de novembro/86 a junho/87 foi utilizado o IPC com metodologia
do INPC, sendo o período de coleta de 1 a 30; de julho/87 a fevereiro/91 foi utilizado o IPC
com metodologia do INPC, porém com período de coleta de 16 a 15.

A ORTN (Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional) foi um título do governo
cuja variação de seu valor foi utilizada para correção monetéria dos ativos até 1986, quando foi
substituída pela OTN (Obrigação do Tesouro Nacional) com a mesma função. A OTN vigorou
até janeiro de 1989, quando então a correção monetária dos ativos passou a ter como base o
BTN (Bônus do Tesouro Nacional), que teve sua vigência interrompida em fevereiro de 1991
quando foi extinto pelo Plano Collor.

Na análise do quadro em referência, depreende-se que os índices associados à
receita do Setor Elétrico: tarifa de fornecimento - geração da receita; ORTN/OTN/BTN -
geração interna de recursos (remuneração do investimento, depreciação e amortização); e tarifa
fiscal - fonte de recursos até 1989 através do IUEE e base de cálculo do empréstimo
compulsório; foram os que tiveram menor desempenho na década, quando comparados com
os Índices que refletem o aumento das despesas.

2.4.2 Alterações Institucionais

Além das variações de índices econômicos abordados no item anterior, também
contribuíram para a atual situação econômico-financeira das empresas, várias alterações
institucionais ocorridas na década, das quais destacamos as mais significativas:

a) MUDANÇA NO CRITÉRIO DE CÁLCULO DA PARCELA DE TRANSFERÊNCIA

Até 1981 era computado no custo do serviço das empresas concessionárias uma quota
de 5% (cinco por cento), Decreto-Lei 1383 de 26/12/74 calculada sobre o investimento
diretamente ligado ao serviço público de energia elétrica. Tais recursos eram
depositados em contas específicas a favor da Eletrobrás. Sessenta por cento deste valor
era destinado â RGR (Reserva Global de Reversão) para aplicação nos casos de reversão,
encampação ou empréstimos à concessionárias. Os 40% restantes destinava-se à RGG
(Reserva Global de Garantia) e tinha por finalidade prover recursos para a garantia do
equilíbrio econômico-financeiro das empresas cuja remuneração real fosse inferior ã
remuneração mínima legal (10%).
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A partir de janeiro de 1981, com a publicação do Decreto-Lei rP 1849, foi instituído o
conceito de remuneração média do setor. As empresas passam, então, a computar no
cálculo do custo do serviço, a titulo de quota anual de Reversão - RGR até 4% de seu
investimento em serviço. Quanto à quota anual de Garantia, esta passa a ser devida
apenas pelas empresas cuja remuneração real esteja acima da remuneração média do
setor. Assim, as empresas concessionárias passam a transferir recursos para outras
mesmo sem atingir a remuneração mínima garantida legalmente. A equalização da taxa
de remuneração do modelo atua como fator de desestímulo ã eficiência, na medida em
que repassa os ganhos obtidos a outras concessionárias, mesmo quando sua remuneração
sequer permite o aperfeiçoamento e a expansão do sistema elétrico que a própria
evolução do mercado consumidor exige.

Em 1988 foi publicado o Decreto-Lei 2432 que entre outras resoluções determinava o
retorno da obrigatoriedade do recolhimento das quotas apenas para as empresas cuja
remuneração real dos investimentos superasse a taxa de 12%.

b) PLANOS ECONÔMICOS

No período tivemos quatro planos de estabilização econômica que afetaram a economia
como um todo e o setor elétrico em especial.

O primeiro foi o Plano Cruzado decretado tm fevereiro de 1986, cujo reflexo principal
no setor foi o congelamento das tarifas até novembro desse mesmo ano, enquanto que
os outros preços já haviam sido descongelados.

O segundo foi o Plano Bresser decretado em junho de 1987, o qual reajustou as tarifas
seguido de novo congelamento.

Em janeiro de 1989 é decretado o Plano Verão, o qual promoveu a contenção tarifária
e iniciou a progressiva liberação dos demais preços da economia, provocando um
achatamento das tarifas reais.

O último plano do período foi o Plano Coüor 1, decretado em março de 1990,
congelando, novamente os preços da economia e por conseguinte as tarifas públicas,
provocando mais desequilíbrio para o setor.

C) CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88

Com a promulgação da Constituição Federal, em outubro de 1988, o Setor Elétrico
sofreu alterações que acarretaram mudanças em sua estrutura de custos e na fonte de
recursos.

Como alteração dos custos pode-se citar:

. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL;

. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECURSOS HÍDRICOS;

. ENCARGOS SOCIAIS

Oriundos da Legislação Trabalhista (licença maternidade/paternidade; gratificação de
férias; aumento da multa sobre o FGTS para rescisão de contrato trabalhista).

39



. IMPOSTO DE RENDA

Adicional taxado pelos Estados sobre o imposto de renda devido à União, além da
alteração da alíquota de 6% para 40% sobre o lucro.

A Constituição determinou também o término do Imposto Único Sobre Energia Elétrica
- IUEE - que representava, através da reversão aos Estados e Municípios, fonte de
recursos para o Setor Elétrico, uma vez que a Legislação previa a obrigatoriedade da
aplicação destes recursos no sistema.

Este tributo foi substituído pelo ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços) de competência estadual com alíquotas mais elevadas, porém, não
constituindo recursos para as concessionárias.

Aliado a estes fatores destaca-se a elevação dos custos dos projetos provocados pela
Legislação no que diz respeito aos problemas ambientais.

Apesar do reconhecimento no Custo do Serviço de todos os encargos adicionais as
empresas não tiveram a contrapartida tarifária, ocasionando acréscimos vultosos da
Conta de Resultados ã Compensar.

Além disto, vários programas de cunho social, regional ou que atendem à prioridades
nacionais têm sido desenvolvidos pelo Setor, que não recebe compensações ou recursos
governamentais para cobri-los. Este é o caso da extensão de redes a favelas, das tarifas
reduzidas para produção de alumínio na Região Norte, das tarifas especiais para a
substituição energética, entre outros, que provocam elevação de custos e investimentos
e/ou diminuição de receita.

2.4.3 Variação das Taxas de Juros

Até o início da década de 80, uma das formas utilizadas para equilibrar o Balanço
de Pagamentos do País foi carrear divisas através da obtenção de financiamentos externos para
implantar empreendimentos em território nacional.

O Setor Elétrico que apresentava condições como porte, capacidade tecnológica e
administrativa, mercado em franca expansão, controle estatizado, constituia uma atividade
interessante para receber financiamentos externos.

A partir da crise do petróleo, que aumentou a liquidez internacional com os
petrodólares e acentuou a necessidade de divisas estrangeiras nos países dependentes de
importação de óleo, como o Brasil, a expansão do Setor Elétrico foi utilizada como alternativa
para captação de moedas fortes. Neste sentido foram decididas grandes obras, algumas a
custos muito elevados, com financiamentos estrangeiros para aquisição antecipada de
equipamentos.

A contenção tarifária exercida no período tinha como finalidades básicas
contribuir para o controle inflacionário, induzir as concessionárias a financiar seus programas
de investimentos através de empréstimos e financiamentos e provocar a redução dos custos
operacionais.

A não redução das despesas de custeio implicou na redução da geração interna de
recursos e, paralelamente, a ampliação dos empréstimos externos acarretou os seguintes
problemas:
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As operações de crédito eram contratadas com base nos parâmetros fixados pelas
autoridades monetárias (Banco Central) e os prazos de carência não guardavam conformidade
com o período de maturação dos projetos. Além disso, o mercado começou a trabalhar com
prazos mais curtos, alternando o perfil do endividamento do setor.

As Instituições financeiras abandonaram nas operações de moeda o critério da taxa
fixa, passando adotar o critério de taxa flutuante "prime" ou "Ubor", determinada para um
período de 3 ou 6 meses contratuais. O custo global dos empréstimos foi ampliado pela
elevação dos encargos cobrados: "spread", "agency fee", "flat fee", etc..

O custo de captação externa depende da variação da taxa de juros praticada nos
países mais desenvolvidos que por seu turno estava atrelada ao fluxo monetário internacional.
A elevação nas taxas de juros internacionais em face ao crescimento da inflação internacional,
torna-se incompatível com a remuneração do Setor Elétrico, ampliando consideravelmente o
serviço da dívida externa.
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COMPORTAMENTO DAS TAXAS DE JUROS E REMUNERAÇÃO

ANO

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

PRIME
(1)

18,69
14,58
10,54
12,00
10,00
8,20
8,15
9,40

10,90
10,00

LIBOR
(D

16,73
13,55
9,88

11,19
8,64
6,82
7,31
8,10
9,26
8,31

REMUNERAÇÀC
(2)

9,28
6,80
5,20
6,10
5,90
4,87
5,48
4,88
1,68
-

Fonte: (1) FGV - Conjuntura Econômica
(2) DNAEE
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Vitima do aumento exagerado das taxas de juros e de prazos incompatíveis com a
maturação de seus investimentos, o Setor Elétrico viu crescer os dispendios com o serviço da
divida que de 33% das aplicações em 1981, passaram para 69% em 1989.

APLICAÇÕES DE RECURSOS NO SETOR ELÉTRICO (%)

ANO

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

SERV.DÍVIDA

33
37
46
54
61
62
59
74
69
-

iNVESvDivin/our

67
63
54
46
39
38
41
26
31
-

Fonte: Eletrobrás DEEC
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2.4.4 Variação da Correção Monetária de Ativos

Os ativos imobilizados em serviço, base para o cálculo da remuneração,
encontram-se registrados com valores abaixo de seu valor real. Pela análise da defasagem
existente entre OTN/BTN (utilizado na correção de ativos) e o IGP (índice cuja metodologia
de cálculo se demonstrou mais constante no decorrer da década), observa-se que os valores
contabilizados no ativo das empresas estão cerca de 4 (quatro) vezes menores. (Vide Quadro

A conseqüência desta desvalorização 6 a diminuição da geração interna de
recursos. Mesmo com a subavaliaçâo dos ativos, a remuneração obtida pelas empresas
concessionárias na década em análise, não foi suficiente para atingir a remuneração mínima
legal em decorrência da contenção tarifária sofrida pelo Setor.

2.4.5 Evolução do Mercado

EVOLUÇÃO DO PIB E DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - BRASIL

ANO

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

PIB

-4,4
0,6

-3,4
5,3
7,9
7,5
3,6

-0,1
3,3

-4.6

CONSUMO

3,2
6,1
7,2

11,3
9,8
8,2
3,1
6.1
5,1
8.2

Fonte: Eletrobrás DEEC

O consumo de energia elétrica cresce historicamente a taxas superiores às de
crescimento do PIB. Apesar do quadro recessivo da economia observado em 1981, 1983 e
1990, o consumo de energia elétrica aumentou, inclusive em função dos incentivos à
substituição dos derivados de petróleo e de energias subsidiadas. A redução das taxas de
crescimento do PIB reduziu o risco de déficit de energia elétrica nos últimos anos, no
momento em que o Setor se rescintia de fontes de financiamento para a expansão do sistema
necessário ao atendimento do mercado originalmente projetado.
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2.4.6 Alterações da Legislação Tributária

Além das varições dos tributos já comentadas, tais como, mudança de alíquota de
imposto de renda de 6% para 40% e da substituição do IUEE pelo ICMS, outros tributos
também sofreram alterações, ou nas alíquotas ou na base de cálculo conforme se observa na
tabela a seguir:

ANol

1980

1988

1988

L988

1990

LEGISLAÇÃO

Dec.71618/72
de 26.12.72

Dec.Lei 244 5
de 29.06.88

Dec.Lei 2449
de 21.07.88

Lei 7689/88
de 15.12.88

Dec.Lei 2445
de 29.06.88

ALÍQUO1

, 0,8%

, 0,65%

, 0,65%

0,35%

, 0,65%

PASEP
'A ASSUNTO

Receita

Receita

Receita

Bruta.

Operacional

Operacional

Bruta.

Bruta.

Fatos geradores ocorridos
entre 01 de janeiro
e 31 de dezembro/89.

Receita Operacional Bruta.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
ANO LEGISLAÇÃO 1 ALÍQUOTA ASSUNTO

1988 Lei 7689/88, 8%
de 15.12.88

1988 Inst.Norma- 8%
tiva 198/88,
de 29.12.88

1989 Lei 7856/89, 10%
de 24.10.89

A base de cálculo da contribui-
ção Social é o valor do resulta-
do do exercício antes da provi-
são para o Imposto de Renda.

A base de cálculo da contribui-
ção Social é o valor do resulta-
do do exercício antes da provi-
são para o I.Renda.

A partir do exercício Financeiro
de 1990, correspondente ao pe-
ríodo base de 1989, a alíquota
da Contribuição Social de que
trata o artigo 3o da Lei 7 689,
de 15.12.88, passará a ser de
10% (dez por cento).



ANO 1

1982

1986

1989

1989

1989

1989

1989

1990

FINSOCIAL

LEGISLAÇÃO 1 ALÍQUOTA

Dec.Lei 1940,
de 25.05.82

Dec. 92698,
de 21.05.86

Inst.Norma-
tiva n° 41,
de 28.04.89

Lei n°77 87,
de 30.06.89

Lei n°7 894,
24.12.89

Ato Decla-
ratório n° 26

Ato Decla-
ratório n° 26

Lei n° 8147,
de 28.12.90

0,5%

0,5%

0,5%

1%

1,2%

1%

1,2%

2%

1 ASSUNTO

A Contribuição incidirá
sobre o valor do Imposto de
Renda devido, ou como se
devido fosse.

A Contribuição incidirá
sobre o valor do Imposto de
Renda devido, ou ccmo se
devido fosse.

Sobre a Receita
considerado o
mensal relativo
de Serviço de
Natureza.

Sobre a Receita
considerado o
mensal relativo
de Serviço de
Natureza.

Sobre a Receita
considerado o
mensal relativo
de Serviço de
Natureza.

Bruta assim
faturamento
a Prestação

Qualquer

Bruta assim
faturamento
a Prestação

Qualquer

Bruta assim
faturamento
a Prestação

Qualquer

Em relação aos fatos gera-
dores que ocorrerem até o
mês de janeiro de 1990.

Em relação aos fatos gera-
dores que vierem a ocorrer
a partir de fevereiro de
1990.

É alterada para
cento, a partir
cio de 1991.
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3 MODELOS UTILIZADOS NA ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Os modelos têm por objetivo representar a realidade econômico-financeira das
empresas servindo como instrumento de planejamento e avaliação de diretrizes quanto a
políticas diversas, como por exemplo:

. POLÍTICA TARIFÁRIA

Obtenção dos reajustes de tarifa em função dos índices inflacionários; fixação
da tarifa pela remuneração do investimento da empresa; manutenção da geração
interna de recursos coerente com os planos de expansão da empresa;

. POLÍTICA DE EXPANSÃO *

Determinação dos níveis de atendimento de mercado; prioridade de projetos;
aceleração ou retardamento de obras; contenção ou expansão do volume de
aplicações (teto de investimento); estrutura do ativo permanente e sua
rentabilidade;

. POLÍTICA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Determinação da necessidade de recursos por origem (recursos próprios,
participação societária, empréstimos e financiamentos); evolução do nível de
endividamento da empresa; evolução das exigibilidades no exterior, conforme
expectativa de taxa cambial;

. POLÍTICA DE GESTÃO EMPRESARIAL

Distribuição de dividendos; participação dos empregados nos lucros; evolução
do capital de giro; manutenção da lucratividade da empresa, considerados os
efeitos inflacionários; participação do lucro operacional e não operacional no
resultado da empresa; crescimento desejado para o patrimônio líquido.

Os modelos podem ser, ainda, utilizados por Bancos de Desenvolvimento e por
Agentes Financeiros para o julgamento da situação econômico-financeira das Empresas
solicitadoras de empréstimos.

Servem, também, aos órgãos executivos governamentais, como instrumento para
análise e controle, empresa a empresa, da reperci",são de procedimentos adotados
ou em estudo.
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. SAÍDA DE MODELOS

Como material para análise, os modelos fornecem demonstrativos econômico-
financeiros, definidos conforme legislação que regulamenta os serviços de energia
elétrica e segundo as normas usuais obrigatórias das Sociedades Anônimas.

. PRINCIPAIS DEMONSTRATIVOS

- Custo do Serviço (demonstrativo especifico para o Setor Elétrico);
- Demonstração de Resultados do Exercício;
- Origem e Aplicação dos Recursos;
- Balanço Patrimonial;
- Fluxo de Caixa.

3.1.1 Funções Econômicas

a) CUSTO DO SERVIÇO

O cálculo do Custo do Serviço e sua análise estão diretamente relacionados com o fato
das empresas de energia elétrica terem sua economia e rentabilidade controladas por
legislação específica. Por imposição legal, o valor dos serviços prestados pela empresa,
ou seja sua receita operacional, deve ser igual ao custo desses serviços, além da
remuneração do investimento.

A receita operativa da empresa de energia elétrica é o produto da tarifa de venda de
energia pela quantidade de energia vendida, para cada classe de consumidor.
O custo dos serviços prestados é, basicamente, composto dos seguintes Itens:

1. despesas com pessoal, material, serviço de terceiros, combustível para acionamento
de usinas térmicas, outros;

2. despesas com energia comprada de outras empresas para revenda;

3. recursos específicos destinados ao Setor de Energia Elétrica, também denominados
Encargos do Consumidor:

RGR - quota de reversão - Fundo da União gerido pela ELETROBRÁS.

RENCOR - Fundo de transferência de recursos entre concessionárias para
permitir a equalizaçâo tarifária.

CCC - Conta de consumo de combustível - rateio do custo do combustível na
geração térmica entre empresas do sistema interligado.

4. depreciação e amortização (quotas de reintegração dos ativos) - parcela destinada à
reposição dos bens e instalações em serviço após o término de sua vida útil.

5. remuneração do investimento - produto do Investimento Remunerável (bens e
instalações em serviço) pela taxa de remuneração fixada em lei (10 a 12%).
Representa os recursos próprios da Empresa para pagamento dos encargos da
divida de longo prazo, dividendos aos acionistas, Imposto de Renda e expansão de
suas atividades.
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Da composição do Custo do Serviço, conclui-se que o ingresso liquido de recursos na
empresa é representado pelas quotas de reintegração dos ativos e pela remuneração do
investimento (Itens 4 e 5), já que os demais Itens (1,2 e 3) representam gastos efetivos
ou o recebimento de valores para posterior repasse a terceiros.

A representação esquemátka é a seguinte:

RECEITA

Quantidade
Energia
Vendida
X

Tarifas

CUSTO DO SERVIÇO

1.Despesas Operaç&o
2.Despesas de Energia
Comprada para Revenda

3.Quotas(RGR,RENCOR,CCC)

4.Quotas Reintegração Ativos
5.Remuneração do Investimento

•> despesas
operacionais

geraçSo
-> interna
de recursos

PROCESSO DE FORMAÇÃO DO INVESTIMENTO REMUNERA VEL

Consiste no capital efetivamente aplicado ao Serviço Público de Energia Elétrica,
menos as contas deduttveis, respeitando os critérios de capitalização "pró-rata-
Umpore".

Parcelas Aditivas:

- Ativo Imobilizado em Serviço - bens tangíveis e intangíveis efetivamente em
operação no serviço de energia elétrica.

- Ativo Diferido em Serviço - Recursos aplicados nas despesas que contribuirão
para a formação do resultado de mais um exercício social (despesas das
remunerações das imobilizações em curso; despesas pré-operacionais e outras
despesasdiferidas).

- Almoxarifado em operação: materiais utilizados na manutenção e operação da
empresa.

- Capital de Giro: É a diferença entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante
desde que positiva.

- Conta de Resultado a Compensar (CRC) - representa a insuficiência/suficiência de
remuneração da empresa de energia elétrica junto ao mercado consumidor.

Parcelas Dedutfveis:

- Depreciação e Amortização Acumulada;

- Obrigações Especiais (recursos provenientes de terceiros com ou sem restituição).
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. A SUHCIÊNCIA/INSUHCIÊNCIADE RENDA

Ocorre suficiência de renda quando a receita auferida pela empresa for superior ao
Custo do Serviço, havendo neste caso excesso de remuneração. Em caso contrário se
diz que há insuficiência de renda.

Remuneração > 12% —> Empresa recolhe ENCOR/RGR ou
débito na CRC)

Remuneração < 10% —> Empresa recebe ENCOR ou
créditona CRC)

Suficiência)ou
Insuficiência + Rem. Investimento)

Remuneração Real =
Invest Remuner. Liquido

. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO

+ Ativo Imobilizado em Serviço
+ Ativo Diferido em Serviço
+ Almoxarifado em Operação
+ Capital de Giro
- Obrigações Especiais
- Depreciação e Amortização Acumulada
• Investimento Remunerável antes da CRC
+ Conta de Resultados a Compensar (Déficit)
- Conta de Resultados a Compensar ( Sobra)
= Investimento Remunerável Liquido (IRL)
+ Remuneração Legal (10% a 12% IRL)
+ Despesas Operacionais e outras
+ Energia Comprada para Revenda
+ Quotas de Reintegração (deprec. e amortiz.)
+ Encargos do Consumidor

Quotas para Reserva de Reversão (RGR)
Quotas para a RENCOR
Quotas para a CCC

* Total do Custo do Serviço
+ Receita Operacional
+ Recurso da RENCOR
= Subtotal
- Suficiência (Insuficiência) de Renda
= Receita do Serviço
Remuneração Real
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b) ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Demonstração da previsão de recursos próprios e de terceiros e de aplicações em obras,
em distribuição de lucro, em redução do exigivel, etc.

ORIGENS

. Geração Interna Recursos
(remuneração investim.)
(Quota Reintegr.Ativos)

. Empréstimos e Financiam.

. Aporte Capital Acionistas

APLICAÇÕES

. Serviço da Dívida

. Dividendos

. Investimento

. Outros

C) DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Estrutura similar a do Custo do Serviço contemplando as receitas/despesas fínanceiras,
correção/variiçâo monetárias. Determinação do Lucro Liquido do Exercício para
utilização posterior no Balanço Patrimonial.

Remuneração do Investimento — > Lucro no Resultado do
(Custo do Serviço) Exercício (DRE)

.SISTEMÁTICA DE CÁLCULO

+ Receita Operacional Líquida
Receita Operacional
Deduções à Receita Operacional (RENCOR/RGR/CCC)

- Despesa Operacional
Pessoal
Energia Elétrica Comprada para Revenda
Depreciação e Amortização
Outros

+- Receitas (Despesas)-Financeiras
Encargos de Dividas
Var. Monetária e Acrésc.Moratórios - Energia Vendida
Var. Monetária e Acrésc.Moratóríos - Energia Comprada
Outros

= Resultado Operacional
+ Receita não Operacional
- Despesa não Operacional

= Resultado Não Operacional

+- ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS
Correção Monetária
Variação Monetária

= Resultado Antes do Imposto de Renda
- Reversão (Provisão) para Imposto de Renda

- Lucro Líquido do Exercício 51



d) BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO (Bens e Direitos)

. Ativo Circulante

. Realizável a Longo Prazo

. Ativo Permanente
(investimento, imobili-
zado e diferido) ii

TOTAL ATIVO

PASSIVO (ObrigaçOes)

. Passivo Circulante
(obrigações com fornecedo-
res, empréstimos e finan-
ciamentos)

. Exigivel a Longo Prazo
(empréstimos e financia-
mentos)

. Patrimônio Liquido
Lucros/Prejuizos Acumulados
Capital e Reservas

TOTAL PASSIVO

3.1.2 Funções Financeiras

a) FLUXO DE CAIXA

Representa um Custo do Serviço financeiro em regime de caixa, utilizado normalmente
para gerenciamento de curto e curtíssimos prazos (diário a anual).

. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO:

+ Receita
- Energia Comprada
+ Variação de Caixa
- Receita Própria
- Custo Estrutural
- Serviço da Dívida (Instituições Financeiras)
- Serviço da Dívida (ELETROBRÁS)
* Geração Interna
+ Aporte de Capital
+ Recursos Vinculados
+ Recursos do Tesouro
+ Recursos da ELETROBRÁS
- Investimento Direto
- Saldo de Recursos
- Pagamentos de Dividas Vencidas
- Superávit (Déficit) de Recursos
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3.1.3 Modelos de Projeção

a) ENFOQUE DOS MODELOS

Os modelos de análise econômico-financeira apresentam vários tipos de abordagem
(passíveis de combinação), dependendo do objetivo a que se destinam:

- Setorial ou Empresarial

A análise contempla a empresa incorporada ao Setor ou isoladamente;

- Corporativo ou não Corporativo

Modelos integrados que relacionam os diversos demonstrativos ou visualizam com
maior detalhe um demonstrativo em especial;

- Longo Prazo ou Curto Prazo

Em função dos projetos que a empresa pretende implementar;

- Econômico ou Financeiro

Em regime de competência ou de caixa.

b) MODELOS COMPUTACIONAIS

Face a variedade e quantidade de dados envolvida nas análises econômico-financeiras, a
grande interdependência das relações e a gama de incertezas inerentes a essas
avaliações, a utilização de modelos computacionais na elaboração dos cálculos e decisões
lógicas é indispensável.

As empresas que investem em projetos com prazo de maturação maior, percebem mais
claramente a necessidade de modelos que vislumbrem o longo prazo.

A principal característica dos modelos é a integração existente entre os vários
demonstrativos, o que permite avaliar os diversos efeitos (simulações e análises de
sensibilidade) quando da modificação de um determinado parâmetro em particular.

A grande maioria dos modelos integrados abrange um horizonte de 5 a 10 anos, sendo
em geral o primeiroano detalhado e os demais compactos.
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C) MODELOS DE USO GERAL MAIS UTILIZADOS

PDG PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS (DEPTO. ORÇAMENTOS DA UNIÃO
- DOU)

Objetivo:

Acompanhamento e controle das empresas estatais pelo Governo e estabelecimento de
limites de gastos das Empresas

Modelo de Curto Prazo (horizonte 1 ano)
Demonstrativo básico: Origem e Aplicação dos recursos
Enfoque principal: econômico
ELETROBRÁS consolida informações do GRUPO

PLANTE - PLANEJAMENTO DAS TARIFAS DO SETOR ELÉTRICO DO DNAEE

Objetivo

Permitir ao poder concedente as informações necessárias à quantificação das
necessidades de recursos tarifários, importante para o cálculo das tarifas, fixação de
RENCOR e cálculo da taxa de remuneração média do Setor.

Modelo de Curto Prazo (horizonte 2 anos)

Enfoque principal: econômico

Simula o custo de serviço de cada Empresa (ativo remunerável). De posse das
informações de cada Empresa, o DNAEE consolida as informações a nível BRASIL.

Estabelece mecanismo de transferência intrasetorial (processo iterativo uma vez que
depende do nível tarifário)

MODELO ELETROBRÁS

O modelo corporativo 6 um instrumento gerencial desenvolvido para projetar as
demonstrações econômico-financeiras de empresas de energia elétrica.

Seu objetivo básico é possibilitar às empresas a avaliação de uma ou mais alternativas
que atendam as diretrizes de políticas, tais como: política tarifária, de expansão, de
captação de recursos e de gestão empresarial.

Uma alternativa é produzida segundo hipóteses pré-estabelecidas. O modelo,
conhecendo as informações correspondentes à essa alternativa produz, em tempo
suficientemente rápido, cenários para análise, na forma de demonstrações econômico-
financeiras.

Com sua flexibilidade, o Modelo Corporativo permite que o estudo econômico-
financeiro seja realizado de modo iterativo, alterando-se a partir dos resultados
projetados os dados que serviram ã projeção e obtendo-se novos resultados, tanto quanto
necessários â tomada de decisão.
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As projeções são realizadas para um horizonte de até 10 anos, sendo mostradas para cada
ano do horizonte da projeção nos seguintes relatórios:

- Relatório Gerencial
- Balanço Patrimonial
- Custo do Serviço
- Demonstração do Resultado
- Lucros ou Prejuízos Acumulados
- Demonstração do Lucro Inflacionário
- Origem e Aplicação dos Recursos
- Fluxo de Caixa

As demosntrações são apresentadas, a critério do usuário, em moeda constante
(excluídos os efeitos inflacionàrios), com correção monetária no primeiro ano ou, ainda,
em todo o período da projeção.

O modelo, ainda, apresenta mensagens sobre inconsistências que ocorram nos dados
informados.

As projeções efetuadas com esse aplicativo podem ser utilizadas por órgãos
Governamentais, Bancos, Instituições Financeiras e pela Alta Administração da Empresa
para subsidiar o processo de tomada de decisão.

O modelo em questão utiliza computador de grande porte, tendo sido elaborado em
linguagem FORTRAN.

Objetivando a utilização do modelo corporativo em microcomputador foi desenvolvida
uma versão simplificada do modelo - MCE-2, utilizando como aplicativo o LOTUS 123.

Nessa nova versão, o horizonte de análise é de 5 anos além do ano base, trabalhando-se
a preços constantes.

Dados retrospectivos: ano base

Dados prospectivos : 5 anos

A estrutura do modelo contempla 3 blocos básicos, a saber:

. banco de dados

. cálculos auxiliares

. relatórios de saida

Dos relatórios de salda do modelo constam:

. relatório gerencial

. demonstração do custo de serviço

. demonstração de fontes e de aplicação de recursos

* balanço patrimonial

. demonstração da variação do capital circulante



OUTROS MODELOS

MODELO COPEL

Objetivo:

. utilização para fins gerenciais

. compor demonstrativos financeiros de projetos de financiamento (BID, BIRD, etc)

. elaboração de orçamentos específicos (PPE, PDG, etc)

Período:

Dados Retrospectivos: 9 anos
Dados Prospectivos: 9 anos
Normalmente a apresentação é efetuada no período de 10 anos sendo o Io* ano
realizado (último) e 9 anos projetados.
Nível de Preços:

Io. ano de projeção (ano em curso) - preços correntes utilizando tabela de parâmetros
demais exercícios - preços de dezembro do ano em curso

Principais dados de entrada:

. Tarifa média (compra e venda de energia)

. Mercado (compra e venda)

. Número de empregados e salário médio

. Serviço da dívida de empréstimos contratados

. Esquema financeiro de projeções específicas (exemplo: obras de geração)

. Programa de investimentos

. índice de correção monetária e variação cambial
Para produção desses valores são utilizados modelos paralelos.

Principais saídas:

. Demonstrativo do Custo do Serviço

. Demonstração do Resultado do Exercício

. Demonstração de Lucros Prejuízos

. Fluxo de Caixa

. Origem e Aplicação de Recursos

. Balanço Patrimonial

. Sistema Operacional: Programa elaborado em PL1
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MODELO CEMIG

Objetivo

. Utilização para fins gerenciais;
• Apoio à tomada de decisão;
. Seleção de opções para alimentação dos modelos corporativos.
Pertodo: dados prospectivos: S anos, inclusive o ano corrente.
Níveis de Preços: preços constantes.

Principais dados de entrada:

• tarifa ou taxa de remuneração prevista;
• Relações operacionais (consumidores/empregado, custo/empregado,
. DespesasAeceita);
. Dados do ano-base (imobilizado,capital,CRC,DRIC,I.R.etc);
. Programa de investimentos/imobilizações;
. Mercado
. Financiamentos captáveis (contratados, em negociação);
• serviço da divida existente;
. aportes de capital previstos.

Principais saídas:

. quadro resumo dos fluxos financeiros;

. arrecadação;

. desembolsos operacionais;

. fluxo de financiamentos;

. fluxo de capital;

. custo do serviço;
• encargos sobre o lucro;
. encargos sobre a tarifa.

Características básicas:

. trabalha com grandes números;

. facilidade de operação;

. simplicidade de funcionamento;

. rapidez de simulação.

Opções de simulação:

. investimento e taxa de remuneração dados; déficit zerado; calcula
• financiamento
. investimento, financiamento e taxa de remuneração dados; calcula
. superávit (déficit)
. taxa de remuneração dada; financiamento=33% do investimento; calcula
. superávit (déficit)
. tarifa dada; financiamento-33% do investimento; calcula superávit
. (déficit)
. investimento e financiamento dados; déficit zerado; calcula tarifa
. investimento, financiamento e tarifa dados; calcula superávit
. (déficit)

Software: Lotus 1-2-3

57



3.1.4 Distorções nos Resultados dos Modelos

Em decorrência da gama de incertezas que influenciam os parâmetros e variáveis
exôgenas. base de entrada para os modelos de projeçOes econômico-financeiras (fruto da
instabilidade da política econômica governamental e, também, da economia mundial), os
resultados obtidos estão fortemente sujeitos à distorções. Observa-se, no entanto, que os
desvios na realização do-, parâmetros pré-estabelecidos não invalidam os modelos uma vez que
permitem a visualização de tendências, de grande valia nas avaliações econômico-financeiras.
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32 MODELOS EM DESENVOLVIMENTO OU A IMPLEMENTAR

3.2.1 Considerações Gerais

O desequilíbrio econômico-financeiro do Setor Elétrico brasileiro, desencadeado
principalmente com a aceleração inflacionária e agravado com a adoção de políticas de
compressão das tarifas públicas como instrumento de combate a esse processo, obrigou as
empresas concessionárias a promover um amplo programa de discussões e propostas
objetivando a reversão desse quadro.

O saneamento do Setor Elétrico via reforma institucional, é fundamental para dar
continuidade a manutenção e expansão dos serviços de atendimento ao mercado consumidor
nacional. Entretanto, a complexidade da implantação de um novo modelo, que reflita um
consenso dos vários segmentos envolvidos, demanda parcela considerável de tempo. Desta
forma, como solução imediata e de caráter temporário, buscam-se alternativas de
aprimoramento do modelo vigente.

No contexto da necessidade de alterações no campo institucional do Setor, para se
atingir um modelo justo, moderno e duradouro, medidas transitórias são imprescindíveis para
que a curto e médio prazo, as concessionárias recuperem sua capacidade de sustentação
econômico-financeira. Assim, é possível visualizar a revisão do Setor sob dois enfoques. O
primeiro considera alternativas de aprimoramento ao modelo vigente e o segundo contempla
idéias de novos modelos a implementar.

32.2 Modelo Atual

Dentro das normas e instrumentos legais que regem o funcionamento do Setor
Elétrico, há que se rever com a máxima brevidade alguns aspectos que tem causado
distorções, abalando a saúde financeira das empresas.

a) PROPOSTAS DE APRIMORAMENTO

Ações dirigidas para equacionar os principais problemas, devem estar voltadas para o
campo das tarifas e custo do serviço, serviço da dívida, impostos, encargos e finalmente
o financiamento da expansão.

8.1 TARIFAS

. Tarifa de Itaipu

A partir da entrada em operação da primeira unidade geradora de Itaipu, em 1985,
algumas concessionárias supridoras e distribuidoras passaram compulsoríamente a
receber quotas de rateio da energia gerada, mesmo havendo sobras no Sistema
Elétrico Brasileiro.



O critério de aplicação e reajustamento da tarifa de Itaipu, implica em algumas
distorções:

- o nível inicial de Itaipu üS$ 10/kW (Portaria 48 de 144)3/85), teve como base as
tarifas do sistema brasileiro. Entretanto, os reajustes e dolarizaçâo posteriores,
que elevaram a tarifa inicial ao patamar de US$ 19/kW (Portaria 676 de
WMfiO), constituiram-se em incompatibilidade com o sistema interligado,
causando o grande desequilíbrio verificado no final da década, visto que essa
variação correspondeu a um distanciamento de 90% entre as tarifas; cabe
destacar que, complementarmente a esses custos, as concessionárias tem que
arcar ainda com a tarifa de transporte para remuneração do sistema de
transmissão de Itaipu.

- a base de cálculo utiliza o Passivo de Itaipu, enquanto as tarifas de fornecimento
são determinadas levando-se em conta a remuneração sobre ativos, os quais
encontram-se subavaliados. É importante observar que o Passivo da Binacional
é constituído principalmente por empréstimos/financiamentos em moeda
estrangeira, cujo serviço da dívida está sujeito a variações monetárias superiores
aos indices que corrigem os ativos das concessionárias;

- a tarifa é fixada em dólar, estando sujeita a flutuações do câmbio que nao são
incorporadas na política de aumentos tarifários. Com isso, há um maior
comprometimento financeiro das concessionárias compradoras de quotas de
Itaipu;

- a condição de comercialização da energia de Itaipu a nível de repasse e sub-
repasse não é compatível com a comercialização junto aos consumidores, pois
além dos aumentos tarifários em função do câmbio, os faturamentos são
liquidados contemplando a variação cambial adicional entre a data do
faturamento e do efetivo pagamento.

É necessário, portanto, que o DNAEE estabeleça reajustes nas tarifas, que
precedam aos incrementos na tarifa de Itaipu. Também não se deve permitir que as
flutuações do câmbio na tarifa da Binacional, onerem o fluxo financeiro das
concessionárias.

Adequação do Nível Tarifário

Com a implementação do Plano Collor, as tarifas de energia elétrica ficaram
congeladas durante o período de abril até agosto de 1990. Os reajustes que se
sucederam a partir de setembro daquele ano, foram insuficientes e contribuíram
para a corrosão do poder aquisitivo da tarifa. Isso pode ser visualizado pela
expressiva queda do preço médio de venda, que em abril de 1990 situava-se em
US$ 58,40/MWh (a preços de julho/S9 - pelo IGP-DI) ou US$ 79,22/MWh (a
preços correntes), chegando a US$ 42,43/MWh (a preços de julho/89 pelo IGP-DI)
ou US$ 47,94/MWh (a preços correntes) em fevereiro de 1991. Portanto, para que
não se esvazie o esforço empreendido no setor a partir de 1987, no sentido de
retornada da capacidade operacional das empresas, é necessário que se busque
atingir uma base tarifária mais próxima da tarifa de referência determinada pelo
custo marginal, que em abril/90 atingiu a US$ 97,8 l/MWh (corrigido pelo IGP-
DI).
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Reajustes Tarifários

A política econômica vigente no País 6 voltada ao combate a expectativa
inflacionària. Os preços de serviços públicos estão inseridos nessa estratégia
governamental, portanto, sujeitos a rígido controle. Uma vez que o processo não
está totalmente debelado, a relatividade entre custos e receita apresenta forte
desequilíbrio, sobrecarregando os compromissos de caixa das concessionárias. Para
que se possa executar um planejamento financeiro com mínima confiabilidade, há
necessidade da regulamentação do artigo 175 da Constituição que versa sobre
Política Tarifária. Assim, seria possível a definição de regras claras quanto aos
níveis tarifários a serem implementados.

Conclusão da Aplicação das Tarifas a Custo Marginal

Com a implantação, à partir de 1981, do sistema tarifário calculado com base nos
custos marginais, foi possível efetuar uma modificação estrutural na tarifa de forma
mais justa. Do mesmo modo, viabilizou-se uma racionalização no uso do sistema
elétrico pelo mecanismo de sinais tarifários. No decorrer de 81/82 aplicou-se os
resultados dos estudos marginalistas, que indicavam que os custos prospectivos
(orçados) crescentes eram os referenciados á energia e não à potência, como até
então aplicados. Este fato sinalizou como objetivo a necessidade de inversão do
peso da tarifa de consumo e demanda, dado que o custo futuro da energia é que
seria efetivamente elevado, o que se concretizou como pode ser visto no quadro,
que se segue:

DESLOCAMENTO HORIZONTAL DE ESTRUTURA

TENSÍ.0

A 1

A 2

A 3

A 4

PATOR

DE

CARGA

77

70

48

43

PflPTAR TA Q

Port. 113/80
Objetivo
Port. 125/82

Port. 113/80
Objetivo
Port. 125/82

Port. 113/80
Objetivo
Port. 125/82

Port. 113/80
Objetivo
Port. 125/82

TARIFAS -

CONSUMO

39
68
e4

37
68
63

32
47
47

34
55
53

PREÇO MÉDIO/ÍNDICE

DEMANDA

61
32
36

63
32
37

68
53
53

66
45
47

TOTAL

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100
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Este procedimento além de aproximar a estrutura aplicada à marginalista, transferiu
aos grandes consumidores a carga tarifária incidente sobre os pequenos e médios
consumidores. Entretanto, o nível tarifário atual, ainda nâo corresponde aos custos
marginais calculados. É pois, recomendável que, os preços finais praticados sejam
fixados, de forma a contemplar, não somente o nível das tarifas de referência a
custos marginais, mas também, as restrições financeiras das empresas de
eletricidade e as condições sócio-econômicas do mercado consumidor.

Agilização do Ciclo do Contas a Receber

Experiências anteriores, em períodos de aceleração inflacionária , demonstraram
que o ciclo de entradas e saldas de caixa fica comprometido. Assim, quanto mais
longo for o ciclo, mais a empresa é penalizada. Uma vez que o Contas a Receber é
um ativo monetário que perde substancia com o impacto da inflação, é preciso
realizá-lo o mais depressa possível.

Todo faturamento de uma empresa de energia elétrica corresponde ao Contas a
Receber. A legislação que normatiza os procedimentos de faturamento, estabelece
um cronograma a ser percorrido entre o faturamento e a arrecadação. Estudos
efetuados, demonstram que o ciclo entre a data de leitura, data de apresentação da
conta e a data de vencimento apresenta uma defasagem de aproximadamente 16
dias nas empresas distribuidoras. Além desse aspecto, existe o fato da
proporcionalidade na aplicação das tarifas, ou seja, somente se pode utilizar tarifas
reajustadas ao consumo verificado, após a data de aplicação da portaria. A
integralizaçâo da nova tarifa, somente se verifica após 30 dias. O intervalo médio
entre a data da portaria e a data da leitura proporcional atinge 15 dias. Conclui-se,
portanto, que a defasagem do faturamento sujeita a erosão inflacionária é de 31 dias
para as distribuidoras, supondo-se apenas um reajustamento mensal tarifário.

Torna-se pois, de fundamental importância, que em períodos de variação acentuada
de preços, sejam tomadas algumas medidas com vistas a reprimir o impacto
inflacionário negativo e a perda de poder aquisitivo da receita, como:

- sincronizar a data de emissão de portarias de tarifas e o inicio do reajustamento
dos preços públicos, com data de conhecimento dos Índices ou expectativas de
inflação, isto é, reduzir ao mínimo o prazo para a fixação dos ajustes tarifários;

-desenvolver um programa de aprimoramento tecnológico no sentido de
reestruturar o procedimento e reduzir os intervalos de leitura-apresentação-
vencimemo.

a.2 CUSTO DO SERVIÇO

. Atualização dos Critérios de Avaliação e Fiscalização do Poder Concedente

O Poder Concedente através do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica
- DNAEE, em sua função fiscalizadora, estabelece critérios limitantes para a
aprovação dos itens componentes do custo do serviço das concessionárias. E
prudente que haja uma modernização e flexibilização dos critérios que estabelecem os
limites de aprovação, pois muitos custos evoluem em níveis superiores aos Índices
utilizados para balizar as despesas.
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. Reavaliação dos Ativos

Os Indices aplicados na correção dos ativos das concessionárias estão
significativamente defasados se comparados com a evolução dos preços.
Considerando-se o custo de reposição dos equipamentos, esta subavaliação pode
chegar a valores muito superiores aos registrados atualmente. Portanto, os cálculos
de remuneração, não estão conseguindo dar cobertura aos custos de passivos
corrigidos por índices mais compatíveis com a realidade, como por exemplo o
serviço da dívida com moeda estrangeira.

Analisando-se os balanços das empresas em 1990, observa-se que quase todos
realizaram prejuízo, uma vez que a correção de seus passivos foi muito superior a de
seus ativos. Tal fato, coloca as concessionárias em situação de dificuldade perante os
órgãos de financiamento, além de não motivar a iniciativa privada a investir no Setor.
A Lei no. 8200, de 28/0691 dispôs sobre a correção monetária das Demonstrações
Financeiras e Societárias das pessoas jurídicas. Esse instrumento introduz a
possibilidade da execução de uma correção monetária especial, que propiciará as
empresas uma melhor adequação de sua estrutura de capital, bem como espelhará a
real necessidade de recomposição tarifária.

. Compensação das Insuficiências da Conta de Resultados a Compensar - CRC

A CRC das concessionárias indica legalmente os deficits de remuneração
acumulados nos últimos anos e que determinaram elevação do seu endividamento
para fazer face ao cumprimento da prestação do serviço.
A legislação que antecedeu o Decreto-Lei 2432/88, determinava a sua cobertura via
recursos tarifários, critério alterado pelo referido Decreto-Lei, que possibilita
também, a sua negociação com dívidas ou ativos da União.

As insuficiências tarifárias acumuladas apôs a equalização tarifária (1974),
contabilizadas na CRC, atingem atualmente um montante próximo a US$ 4,6 bilhões
no Setor Elétrico.

É importante que se mantenham as negociações de saldos da CRC com dívidas ou
ativos, visando eliminar a dívida da União para com as concessionárias. Entretanto,
outro aspecto a ser considerado é a defasagem entre a OTN/BTN e o dólar. Um
corrige o saldo da CRC e o outro atualiza o saldo da dívida em moeda estrangeira,
contraída para fazer frente ao déficit de recursos gerado pela insuficiência de
remuneração. Essa diferença poderia servir como base para um deságio a ser aplicado
ao saldo devedor da dívida, ou então, para uma atualização do saldo da CRC.

a.3 SERVIÇO DA DÍVIDA

Quando da aprovação de projetos e a respectiva contratação de
empréstimos/financiamentos para a expansão, o pressuposto acordado entre as partes
é que a remuneração deve ser suficiente para cobrir os encargos do serviço da dívida.
Este cenário não vem se concretizando, basicamente, em função das defasagens
tarifárias, aliado ao fato de que a remuneração está calculada com base em ativos
subavaliados.

As dificuldades financeiras porque transitam as empresas estatais, levaram o
Governo Federal a definir percentuais de rolagem de suas dívidas em moeda
estrangeira. É necessário que este mecanismo seja mantido como forma de "hedge"
financeiro, através de negociações do Governo Federal com seus credores
internacionais.
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a.4 IMPOSTOS E ENCARGOS

Após a promulgação da nova Constituição brasileira, encargos adicionais oneraram
significativamente as empresas. Entre eles a instituição da contribuição social,
elevação da alíquota do imposto de renda para as concessionárias de serviços
públicos de energia elétrica e aumento da alíquota do Finsocial. Por outro lado, a
extinção do Imposto Único sobre Energia Elétrica - IUEE (recurso vinculado ao Setor)
veio agravar ainda mais as necessidades de recursos das companhias. Enfoca-se
agora, de maneira mais especifica, alguns desses itens:

. Alíquota do Imposto de Renda e a sua Inclusão no Custo do Serviço

A legislação especifica do Setor Elétrico, está baseada na sustentação de que a taxa
de remuneração do investimento deve possibilitar o pagamento de encargos não
incluídos nas despesas operacionais, como exemplo, o serviço da divida,
dividendos, outros encargos não computáveis, além de propiciar recursos para
expansão.

Esse fato demonstra que, caso a empresa obtenha a taxa de remuneração prevista
em lei, ao retirar-se o imposto de renda, a remuneração liquida é sensivelmente
menor, portanto insuficiente para a manutenção da estabilidade financeira das
empresas conforme preconiza a lei.

A partir do exercício de 1972, o imposto de renda devido pelas concessionárias,
passou a ser calculado mediante a alíquota de 6% sobre o lucro tributável (artigo
3o.lei5655,de2M)5/71).

Esta alíquota foi fixada em diferentes textos legais, até ser prorrogada por tempo
indeterminado pelo Decreto-Lei n". 2397, de 31/12/87.
A lei 7714, de 29/12/88, determinou que a partir do exercício de 1989 (ano base
1988), fosse encerrada a aplicação dessa alíquota referida no Decreto-lei rP 2397.

Sendo assim, as empresas de energia elétrica passaram a recolher o imposto sobre
a renda através de alíquotas de 30 a 40%, que com os adicionais estaduais
elevaram os encargos para 48%, em média.

Este fato, além de agravar as sérias dificuldades de caixa porque passam as
empresas, interfere na filosofia do custo do serviço. Teoricamente, a remuneração
dos investimentos das empresas (mínima de 10% a.a. e a máxima de 12% a.a.),
deve ser suficiente para cobrir os encargos da dívida, atender despesas
decorrentes do imposto de renda, além de gerar recursos para a expansão do
sistema.

Os encargos da dívida já superam em muito os 12% a.a. previstos para
remuneração, tornando-a insuficiente para cumprir as demais obrigações.

Para corrigir essas dirtorções, existe um Projeto de Lei do Senado Federal de n°
179, de 1990, aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que
dispõe sobre o regime de prestação de Serviços Públicos pela iniciativa privada,
previsto no artigo 175 da Constituição, que prevê a inclusão dos encargos
financeiros e pagamento de tributos como componentes do custo do serviço das
concessionárias.
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. Compensação da Extinção do Imposto Único Sobre Energia Elétrica

Até 1988, uma importante fonte de recursos de capital para as empresas estaduais
era o Imposto Único sobre Energia Elétrica - IUEE, do qual 60% do montante
recolhido retornava ao Setor. Após a promulgação da nova Constituição, este
imposto foi substituído pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços -
ICMS, o qual é repassado aos governos estaduais, sem vinculaçâo de reaplicação
no Setor Elétrico.

A criação de novo mecanismo de aporte de recursos, que substitua o IUEE,
permitiria às companhias uma maior garantia na continuidade de seus planos de
expansão.

. Contrapartida dos "Royalties" na Tarifa

A implantação do recolhimento de compensação financeira, devido a Municípios,
Estados e Distrito Federal inundados por água dos reservatórios destinados à
produção de energia elétrica (Decreto-Lei 01 de 11/01/91). A compensação
financeira é calculada com base em uma tarifa de referência a custos marginais
determinada pelo DNAEE, e aplicada ao mercado distribuidor, efetuado pelas
empresas de energia elétrica, ocasiona desembolsos financeiros adicionais
agravando a já precária situação financeira das concessionárias.

É importante ressaltar, a necessidade de um reajuste tarifário adicional que
viabilize recursos para o cumprimento deste novo compromisso, sem o qual,
poderá ocorrer inadimplências, impossibilitando recompensar os Estados e
Municípios que tiveram áreas inundadas pela construção de usinas hidrelétricas.

FINANCIAMENTO DA EXPANSÃO

. Retomada do Equilíbrio Econômico das Concessões

A conjuntura econômica vigente no País, vem evidenciando problemas em relação
a negociação da dívida externa brasileira junto aos organismos internacionais.
Esta realidade, está interferindo na disposição de negociação de novos
empréstimos e financiamentos por parte de agentes de desenvolvimento
(BED/BIRD) e outros bancos comerciais estrangeiros. No âmbito do Setor
Elétrico, o desequilíbrio econômico-financeiro das empresas, motivado
principalmente pela aplicação de tarifas irrealistas, tem sido obstáculo para a
obtenção de novos financiamentos junto a esses órgãos.

É importante ressaltar, que nos últimos anos, os recursos obtidos através desses
bancos tiveram papel preponderante na execução da expansão do sistema elétrico
nacional.

Através da Resolução 1718, de 29/05/90, limitou-se a captação de recursos em
moeda nacional para as empresas públicas e sociedades de economia mista,
contratados direta ou indiretamente pelos Estados, Municípios e Distrito Federal.
Essa resolução agravou sobremaneira os programas de investimento do Setor.

Dentro da política tarifária, é preciso que se procure cumprir acordos quanto ao
nível tarifário praticado. A realização dos objetivos previstos em tais acordos, que
preconizam o equilíbrio econômico-fmanceiro do Setor, são fundamentais para
obtenção de novos empréstimos externos.

No âmbito interno, são aconselháveis gestões no sentido de excluir o Setor Elétrico
da limitação imposta pela Resolução 1718, de 29/05/90.
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. Incentivo a Participação do Capital Privado

O retomo de capital privado para indústria de energia elétrica 6 fundamental para
a continuidade ao atendimento do crescente mercado consumidor nacional. Existe
espaço a ser preenchido pela co-participaçâo da iniciativa privada em
empreendimentos do Setor Elétrico.

Um ponto básico para atração do setor privado, é a garantia de uma tarifa que
efetivamente remunere o investimento.

b) PROSPOSTA DE NOVOS MODELOS INSTITUCIONAIS

A necessidade de modernização aliada a iniciativa de se corrigir profundas distorções,
levou o Setor Elétrico a debater, diagnosticar e sugerir alterações institucionais em seu
modelo atual, como segue:

b.l REVISE REVISÃO INSTITUCIONAL DO SETOR

Trabalho apresentado em abril/89

Os aspectos discutidos no âmbito da REVISE, centraram-se em três principais tópicos:

. Modelo de Organização do Setor Elétrico;

. Modelo Econômico-Financeiro do Setor Elétrico; e

. Propostas de Alterações da Legislação.Setorial.

Dentro do modelo organizacional, procurou-se redefinir as áreas de atuação e
competência de órgãos que participam direta ou indiretamente das decisões no Setor,
pnvilegiando-se a sua maior integração e articulação.

No aspecto econômico-financeiro, os temas foram tratados de acordo com a seguinte
itemização:

I Política Tarifária de Suprimento de Energia Elétrica;

II Política Tarifária de Fornecimento de Energia -Elétrica;

III Sistema de Transferência Intra-Setorial de Recursos Financeiros;

FV Financiamento da Expansão e Melhoria do Sistema Elétrico; e

V Participação da Iniciativa Privada no Setor Elétrico.

Quanto as propostas de alteração da legislação setorial, o REVISE propôs uma reforma
centrada em três níveis:

- a níveis de atos legais transitórios e esparsos (leis, decretos e portarias) que visem
introduzir o devido grau de inovação na legislação setorial, para formalização das
soluções dos problemas circunstanciais do Setor Elétrico;

- a nível de lei geral, promulgando-se o Código de Energia Elétrica ou reformando-se o
Código de Águas; e
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- a nível de regulamentação dos serviços de energia elétrica reformando-se o Decreto
41.019, de 2602/57 (Decreto que define e normatiza as regras de funcionamento do
Setor Elétrico), como ato complementar, para também amoldar-se à lei geral do
Setor.

b.2 PROPOSTA DE REVISÃO DO MODELO INSTITUCIONAL - ACESA

Trabalho apresentado em outubro de 1990

A ACESA, Associação Nacional das Empresas Estaduais de Energia Elétrica, através de
um consenso sólido de seus representantes, propôs através de um documento intitulado
"Posicionamento das Empresas Estaduais de Energia Elétrica em Relação à
Reformulação do Modelo Institucional e Econòmico-Financeiro do Setor Elétrico1*,
as reformas que julga necessárias para que o Setor Elétrico tenha novamente o
equilíbrio econômico-financeiro desejado.

Assim, dentro de uma objetividade para caracterizar os aspectos centrais da
reformulação institucional necessária, são apresentados a seguir os tópicos:

. Consolidação do Arcabouço Jurídico do Setor

A impropriedade dos instrumentos atualmente utilizados para a definição de
princípios que regem o relacionamento entre o Poder Concedente, Concessionárias e
Consumidores, freqüentemente realizado através de portarias ou até mesmo
circulares, considera-se de importância fundamental sua revisão e consolidação, sob a
forma de uma legislação especifica para o Setor.

Considerando a necessidade de modernidade para esse relacionamento, torna-se
necessário a elaboração de um texto legal que seja obrigatoriamente precedida pelo
desenvolvimento de um projeto sistêmico, destinado a caracterizar, com precisão,
tanto os papéis a serem desempenhados, como os diferentes processos de interação.

. Institucionalização de Foros Para a Ampliação da Articulação do Setor com a
Sociedade

Considera-se necessária a ampliação de representatividade da Comissão Nacional de
Energia (CNE), a constituição do Conselho Nacional de Energia Elétrica (CNEE) e
dos Comitês de Bacias Hidrográficas (COBACH).

. Autonomia Para o DNAEE Como Agente do Poder Concedente

Há necessidade de que a atuação do DNAEE ocorra através de enfoque moderno,
adotando métodos de administração superior de serviços públicos, comparáveis a
padrões internacionais de excelência.

. Atuação sob Enfoque Essencialmente Empresarial

- Estimulo à Eficiência Através de uma Gestão de Resultados
- Modelo Econômico-Financeiro Garantindo Crescimento Auto-Sustentado
- Igualdade de Condições e de Responsabilidades Para a Iniciativa Estatal e Privada

na Exploração dos Serviços Públicos de Eletricidade
• Clara Definição das Responsabilidades das Empresas Concessionárias em Relação

ao Atendimento de Seus Mercados
• Eletrobrás como Coordenadora do GCPS e GCOI
- Eletrobrás Como Empresa de Participações no Setor
- Eletrobrás como Banco Setorial de Utilização Voluntária
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. Proposta de Princípios Para Revisão do Modelo Econômico-Financeiro

- Um Modelo Econômico Baseado em Preços Realistas Para os Serviços
- Fundo de Compensação Intra-Setorial Transitório
- Uma Estrutura Auto-Sustentada de Recursos

USOS

REMUNERAÇÃO ACIONISTAS

EXPANSÃO DOS SISTEMAS

CUSTOS OPERACIONAIS
(NÃO SUBSIDIADOS)

CUSTOS OPERACIONAIS
SUBSIDIADOS PELO FCI

CUSTOS OPERACIONAIS
SUBSID. P/REC. GOVERNO

FONTES

FINANCIAMENTOS

RECEITA

RECURSOS
DO FCI

RECURSOS DE
ORIGEM GOVERNAMENTAL

Conforme pode ser observado, a referida Estrutura Auto-Sustentada objetiva
assegurar, para um determinado horizonte temporal de planejamento, a existência de
um adequado elenco de fontes de recursos.

b.3 CONTRATOS DE GESTÃO

Além do que as propostas anteriores já comentaram sobre Contratos de Gestão, o
Decreto 137, de 27/05/91 instituiu o Programa de Gestão das Empresas Estatais, sobre o
qual destacam-se os seguintes pontos para o Setor Elétrico:

. o objetivo principal é promover a eficiência, competitividade e modernização das
empresas estatais;

.compatibilizar a gestão das empresas estatais com a política.econômica e com o
planejamento setorial;

. o Comitê de Controle das Empresas Estatais CCE fixará as diretrizes do PGE;

. o CCE deverá aprovar propostas das empresas estatais referentes a:

- preços e tarifas públicas;
- admissão de pessoal;
- despesas de pessoal, inclusive pessoal contratado a título de serviços de terceiros;
- elaboração, execução e revisão orçamentárias;
- contratação de operações de crédito ou de arrendamento mercantil, inclusive

refinanciamento; e
- demais assuntos que afetem a política econômica.
- aprovar e supervisionar os contratos de gestão das empresas estatais;
• acompanhar o desempenho das empresas estatais;
- as empresas estatais poderão submeter ao CCE propostas de contratos individuais

de gestão, objetivando o aumento de sua eficiência e competitividade.
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b.4 PROPOSTA DA SECRETARIA NACIONAL DE ENERGIA

Aspectos Principais da Proposta:

. Geração de Energia Elétrica

A geração será efetuada por empresas federais, estaduais, privadas ou por outras
formadas pela conjugação de capitais privados e públicos. A responsabilidade pela
construção de usinas previstas no plano de expansão será daquela empresa que
apresentar através de licitação, a proposta com o mais baixo preço. A empresa
vencedora assumirá o r : J caso seu custo final seja maior que o custo da proposta.

• Transmissão de Energia Elétrica

Será constituída a Empresa Nacional de Suprimento de Energia Elétrica ENSE, com
a responsabilidade de construir e operar a nível nacional o sistema principal de
transmissão, bem como efetuar a supervisão da operação. A ENSE será uma empresa
federal, constituída fisicamente pela malha principal de transmissão através da
compra ou troca de ativos, ou ainda por incorporação de bens em troca de
participação societária ou subscrição, por parte das concessionárias.

A ENSE receberá energia de todas as empresas geradoras, por preços diferentes e
venderá às empresas de distribuição. A ENSE contratará com as proprietárias de
usinas geradoras, na forma de leasing a capacidade instalada destas.

. Distribuição de Energia Elétrica

Será efetuada por empresas federais, estaduais, municipais, privadas e cooperativas.
Essas empresas receberão energia da ENSE, com base em tarifa equalizada e
repassarão ao consumidor final com base em tarifas desequalizadas.

O consumidor final pagará uma fatura com duas parcelas básicas: a) energia
recebida da ENSE e b) margem da distribuidora. A margem da distribuidora
dependerá dos seus custos locais, da sua eficiência e características do mercado. Essa
margem será definida pelo governo estadual da érea de concessão da distribuidora.
Caberá ao poder concedente o estabelecimento da estrutura tarifária a ser utilizada
pelos governos, na fixação das margens da distribuição, bem como o estabelecimento
de tarifas de referência, para efeito de sinalização.

. Aspectos EconAmico-Financeiros

A capacidade instalada das usinas será colocada a disposição da ENSE por diferentes
preços. Preços de referência no caso de usinas existentes e preços de licitação no caso
das novas usinas. O custo do serviço da ENSE incorporará, entre outros, o custo da
geração, a variação cambial da energia importada, a compensação financeira e os
gastos com os combustíveis nos sistemas interligados e isolados, resultando em uma
tarifa equalizada para repasse ás empresas distribuidoras.

• Outras Considerações

- O planejamento da expansão deve permanecer com a coordenação centralizada
cabendo a Eletrobrás o comando de um comitê de planejamento, o qual contará
com a participação das concessionárias.
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O planejamento e execução da operação do sistema deverão ser realizados de forma
integrada, com vistas a otimizar o uso dos recursos de operação e transmissão.
Deverá ser constituído um comitê de operação com a participação da Eletrobras,
das concessionárias e coordenação da ENSE.

Serão instituídos os contratos de concessão entre o poder concedente, o governo
estadual e as concessionárias, determinando índices de produtividade e demais
regulamentações que possibilitem a aplicação do novo modelo.

A função de Banco de Desenvolvimento pela Elctrobrás deverá ser praticada nos
moldes do Banco Mundial, visando atingir objetivos contratuais pré-definidos.

32.3 Aspectos Políticos

Entre os principais problemas que afetam o Setor Elétrico, destaca-se a carência
de recursos, seja pela geração interna, seja por via de empréstimos e financiamentos. Novos
modelos a serem implementados devem contemplar propostas que assegurem um regime
adequado de recursos. Sob este angulo e no enfoque politico, muito se tem questionado sobre
o papel do Estado e da iniciativa privada no Setor.

Como já foi destacado, o artigo 175 da Constituição Federal deverá regulamentar
todos os pontos relativos ao assunto.

Por outro lado, a aprovação dessas propostas apresentadas, certamente implicará
em profundas alterações de caráter politico e institucional do Setor, visto que exigirá a
coexistência de relacionamento entre empresas públicas e privadas.

a) PROGRAMA DE PRIVATIZAÇÕES

Entre as metas globais do plano de governo, o processo de privatização de empresas
públicas ocupa posição de destaque.

No campo da prestação de serviços de eletricidade, que envolve obras de grande porte e
caracteriza-se por ser uma atividade de infra-estrutura, um programa generalizado de
privatizações precisa ser amplamente discutido e analisado pelos diversos segmentos da
sociedade.

Observa-se que, a idéia sobre as privatizações ainda não atingiu um grau de maturação,
que permita uma avaliação quanto a sua amplitude. Em outras palavras questiona-se
quais estatais devem ser privatizadas e quais devem permanecer sobre controle do
Estado.

b) DESEQUALIZAÇÀO TARIFÁRIA

Com relação aos aspectos políticos relativos à implantação de novos modelos, um dos
pontos que causa maior polêmica refere-se a desequalização tarifária. Existem aqueles
que defendem o processo de desequalização, embasados na teoria de que tarifas
unificadas não estimulam a eficiência e produtividade das empresas, as quais se obrigam
a transferir os excessos de remuneração para aquelas deficitárias. A desequalização
também proporcionaria o cálculo de tarifas que traduzissem de uma maneira mais
realista os custos de fornecimento de cada empresa, permitindo a obtenção de recursos
próprios compatíveis com os custos do serviço e necessidade de expansão.

70



Por outro lado, os que apregoam a equalizaçâo tarifaria preocupam-se com os
significativos desníveis regionais existentes no Pais, onde os custos e as
disponibilidades de recursos apresentam-se com características totalmente distintas.
Portanto, a decisão de se desequalizar ou não as tarifas, requer uma reflexão quanto ao
objetivo a ser atingido. Se a decisão for pela desequalização, estará centrada na
produtividade, individualidade e numa visão mais empresarial. Se for mantida a
equalizaçâo, estará se pensando na integração nacional, admitindo que o fornecimento de
energia elétrica, por apresentar caráter essencial à coletividade, deve ser efetuado
levando em consideração a transferência de recursos intra-setoríais.

C) REORIENT AÇÃO DO FLUXO TRIBUTÁRIO

Nos últimos anos, verificou-se uma drenagem de recursos do Setor Elétrico para outros
setores públicos, notadamente para estados e municípios. Como exemplo tem-se a
extinção do IUÉE, a implementação do ICMS sobre a energia e a instituição dos
royalties.

Dentro da formulação de novos modelos, deve-se vislumbrar uma compensação para
esse desvio de recursos. Necessita-se a criação de mecanismos que vinculem recursos
destinados a expansão do Setor.

3.2.4 Aspectos Sociais

Este item suscita um questionamento acerca da utilização da energia elétrica como
instrumento de ação social. Talvez na implementação de um novo modelo, fosse oportuno se
discutir uma forma de ressarcimento às concessionárias de diferencial tarifário aplicado aos
consumidores cujas tarifas são subsidiadas.

Em determinadas ocasiões, programas de governo, voltados ao desenvolvimento
econômico-social de determinadas regiões, utilizam a energia elétrica como instrumento de
fomento. Em razão da carência de recursos operacionais, as empresas são levadas a captar
empréstimos e financiamentos para o cumprimento desses programas. Consequentemente,
elevam seu endividamento e muitas vezes se vêm obrigadas a abandonar metas de
produtividade.

3.2.5 Influência de Variáveis Macro-Econômicas

Os resultados esperados da instituição de um novo sistema de gestão do Setor
Elétrico, oscilarão conforme a influência de variáveis macro-econômicas. O Setor Elétrico
está intimamente ligado ao estágio de desenvolvimento da economia onde está inserido, visto
que o planejamento da expansão está voltado ao atendimento do mercado consumidor.

A maturação de projetos de geração demanda um longo período de tempo.
Processos recessivos ou de rápido desenvolvimento econômico, podem desequilibrar a relação
entre oferta e demanda de energia.

A economia brasileira tem apresentado nos últimos anos elevado grau de
instabilidade, o que prejudica fortemente a elaboração de simulações econômico-financeiras.
Os diversos planos de estabilização econômica, as incertezas quanto a eficácia da política de
combate à inflação e retomada de processo de crescimento econômico, são questões de difícil
equacionamento, tornando vulneráveis ações empreendidas a partir de novos modelos do
Setor. Desta forma, qualquer novo modelo deve ser flexível e dinâmico para poder absorver
influências exógenas ao sistema.

71



3.2.6 Influência do Comportamento Externo

Em virtude dos vultosos montantes de recursos necessários a consecução do
programa de obras do Setor, torna-se imprescindível a utilização de empréstimos e
financiamentos externos.

O novo modelo a implementar, deve priorizar o saneamento econômico-
financeiro das concessionárias, com vistas a recompor indicadores flsico-financeiros. que
atendam às exigências dos organismos internacionais. O tratamento dispendido pelo Governo
Federal nas negociações da divida externa brasileira, são fundamentais para a regularização do
fluxo de recursos oriundos de agentes estrangeiros. O Setor tem sido duplamente penalizado
com a inconstância na condução da política governamental. Primeiro na morosidade da
renegociação da divida externa e segundo pela política de compressão tarifária, que atinge o
perfil de desempenho das concessionárias (índices de endividamento, cobertura, etc). Assim,
dentro de uma nova filosofia, deve estar implícito que políticas do Governo Federal possam
auxiliar o Setor, como também possam penalizá-lo com relação à captação de recursos
externos.
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4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A compreensão da política adotada para as tarifas de energia elétrica brasileira e
toda sua estrutura operativa está vinculada ao próprio desenvolvimento do pais, conseqüência
direta das grandes decisões de caráter macroeconômico. Ou seja, a evolução dos preços de
energia, as premissas básicas que norteiam a sua formação, a configuração da sua estrutura, as
relações com o consumidor e os reflexos no planejamento setorial, encontram explicações nos
fatos principais que construíram a história da economia brasileira, especialmente nas duas
últimas décadas.

O Modelo Institucional do Setor Elétrico Brasileiro compõe:se de um órgão
eminentemente normativo e fiscalizador, o Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica - DNAEE e uma empresa estatal federal, a Eletrobras, como executora da política
de energia elétrica do pais.

Ao DNAEE cabe o exame de solicitações e a outorga de concessões para a
exploração de serviços de energia elétrica. É, também, da sua competência a determinação do
nível e da estrutura tarifária a serem praticadas, em conjunto com o Ministério da Economia.

A formação de preços no setor se dá pelo chamado "serviçopelo custo". A cada
início de ano a DNAEE faz o planejamento tarifário e através d? consolidação das informações
individuais das concessionárias determina as tarifas a serem praticadas. Ao longo do exercício
são feitos os ajustes necessários e o cálculo do fluxo intra-setorial entre as concessionárias,
porquanto o país adota a tarifa de fornecimento equalizada. Esta tarifa deve cobrir todas as
despesas aceitas no Custo do Serviço e a remuneração mínima legal, que é destinada ao
serviço da dívida e a expansão dos investimentos.

Até 1964 era atendida a remuneração legal, porém em bases irreais, pois os ativos
se achavam a custo histórico e sua revisão esbarrava numa forte resistência nacionalista.
Surge, finalmente, nesse ano, a atualização monetária dos ativos, o que propiciou ao setor
operar em bases empresariais possibilitando a geração de recursos.

Em decorrência, os financiamentos afluiram de todas as direções. Contribuía,
também, para esse quadro de crescimento e expansão a relativa imunidade do setor às
interferências polftico-partidárias.

Porém, com o surgimento do Decreto 79706/77, que subordinou a tarifa à prévia
• aprovação do Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento, aliado a uma correção

monetária que vinha sendo fixada abaixo da inflação, começa a deterioração do modelo do
setor. É utilizado, também, como instrumento de política de captação de recursos externos
elevando significativamente seu grau de endividamento, agravado ainda com a elevação dos
juros no mercado internacional.

O resultado foi que, em poucos anos, a taxa de remuneração real distanciou-se
consideravelmente em relação ao mínimo legal de 10% a.a..

Outro fato que contribuiu para a queda da capacidade de investimento do setor
foram os ajustes cambiais realizados pelo governo em 1979 e 1983, com conseqüente
acréscimo no serviço da dívida.

Comprometendo ainda a situação vivida na época, teve o setor que assumir em
1985, compulsoriamente, a energia oriunda de Itaipu, que além de ser fixada em dólar norte-
americano, que envolve variação cambial nos custos, vem associada a uma aquisição de sobras
de energia, É de se destacar ainda que, o nível inicial de US$ 10/kW de sua tarifa,
compatibilizada com o sistema brasileiro, distanciou-se abruptamente, pois que veio atingir a
casa dos US$ 19AW em 1989. i y



A Constituição de 1988, além de novos encargos atribuídos às empresas, extinguiu
a fonte de recursos do IUEE, pois que o substituiu pelo ICMS, destinando o seu produto aos
Estados e não às empresas de energia elétrica como anteriormente.

Do exposto, tem-se um quadro onde se espera que ocorram modificações
estruturais e intencionais que permitam alterações na situação observada até o final da década.

Para que se possa atingir estes objetivos, as seguintes recomendações, podem ser
traduzidas em diretrizes orientativas a uma futura mudança dos modelos de gestão econômico-
fmanceira e institucional capaz de darem modernidade e eficácia ao setor elétrico:

PRIMEIRA RECOMENDAÇÃO

Aprimoramento do modelo atual, como forma transitória de dar fôlego ao setor
elétrico, atacando as questões emergenciais preparando-o para mudanças
necessárias e mais profundas. Como questões emergenciais citam-se:

a) Adequação do nível tarifário para garantia da remuneração prevista na
legislação observando:

. um investimento remunerarei atualizado;

. a cobertura dos custos tradicionais e dos que foram e/ou vierem a ser
estabelecidos;

. uma compatibilização com a tarifa de Itaipu, com transparência de
critérios, praticando um ajuste do nível tarifário de Itaipu e transporte
ao do sistema brasileiro, sendo o diferencial tratado fora do setor, ou um
ajuste na tarifa do sistema brasileiro.

b) Continuidade do mecanismo de equacionamento da CRC como instrumento
importante para a reordenação do serviço da divida e da inadimplência geral
do setor;

c) Agilização do ciclo de "Contas a Receber", como forma de atenuar os efeitos
da erosão inflacionâria;

d) Revisão da atual alíquota do Imposto de Renda ou sua inclusão no Custo do
Serviço;

e) Identificação de mecanismos compensatórios pela extinção do IUEE.

f) Definição clara de critérios para reajustes tarifários permanentes,
possibilitando uma melhor rentabilidade ao setor, constituindo-se em atrativo
para o capital privado.

SEGUNDA RECOMENDAÇÃO

Introdução de um novo modelo institucional que tenha como princípios:

a) A prática de tarifa justa e adequada, tendo como referencial a metodologia de
custos marginais e a preservação de uma remuneração segundo uma visão
empresarial;
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b) Fortalecer um único órgão normativo e fiscalizador, tornando-o competente
e independente para gerir o sistema, conciliando os reais interesses da
sociedade e das empresas prestadoras desses serviços;

c) Tomar o setor elétrico responsável pela política e fixação das tarifas de
energia elétrica, dentro de uma ampla transparência de custos para o
consumidor;

d) Isentar as atividades do setor daquelas voltadas às aço^s sociais do governo;

e) Criar instrumentos adequados para implantar contratos de gestão, concedendo
maior autonomia às concessionárias e exigindo-lhes, como contrapartida,
redução de custos e gestão mais eficaz dos recursos disponíveis; e

f) Aperfeiçoar o modelo de licitações de obras e aproveitamento de recursos
hídricos, dentro de um espirito de maior competiyidade de preços, inclusive
com eventual abertura para licitações internacionais;

g) Definição de formas atrativas ao capital privado para investimento no setor.

A primeira recomendação deve ser entendida como um esforço de governo,
empresas e consumidores em reorganizar as finanças do setor, dentro do atual quadro
conjuntural e de um caminho mais viável econômico e politicamente. O instrumento básico
para esse período de transição é a recuperação tarifária gradual e efetiva, seguida de alguns
ajustes no atual modelo. A segunda recomendação passa, necessariamente, por uma ampla
negociação com a sociedade e todas entidades envolvidas no setor, assentando bases para um
modelo mais duradouro e de grande legitimidade política.
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APÊNDICE

MODELO DE PROJEÇÃO MCE-MIG - MÉDIO PRAZO

(VERSÃO DO MCE-2 DA ELETROBRÁS ATUALIZADA E MODIHCADA PELA
CEMIG)

OBJETIVO: PROJEÇÃO DOS PRINCIPAIS DEMONSTRATIVOS ECONÔMICO-
FINANCEIROS DE UMA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E
CALCULO DOS INDICADORES RESULTANTES



MODELO DE PROJEÇÃO MCE-MIO - MÉDIO PRAZO

Versão do MCE-2 da ELETROBRXS atualizada e modificada pela CEMIü.

Cbjttivo: Projeção dos principais demonstrativos econômico-financeiroi
de uma concessionária de energia elétrica e cálculo dos
indicadores resultantes.

Período: Dados prospectivos (5 anos), inclusive o ano corrente.

Nivai d» Preços: Preços constantes

Principais Dados de Entrada:

• Econômicos

. Receitas de fornecimento e suprimento projetadas

. Utilização de empréstimos contratados e em negociação

. Serviço da dívida existente e em negociação

. Aportes de capital recebidos

. Recebimento de dividendos (para holdings)

. Recebimento d dívidas (para holdings)

. Despesas operacionais projetadas: pessoal, material, serviços,
outras

. Despesa projetada com energia comprada e combustível

. Empréstimos concedidos (para holdings)

. Aportes de capital efetuados (para holdings)

. Balanço do ano-base

. Frograma de investimentos e imobilização

• Financeiros

. Venda de energia

. Despesas operacionais



. Caixa mínimo

• Físicos

.- Mercado (GWh)

. Compra de energia (GWh)

. Número de consumidores

. Número de empregados

• Parâmetros Diversos

. Taxa de remuneração: mínima e máxima

. Alíquotas: I.R., Contribuição Social

. Taxa de dividendos

. Taxa de reinversão de dividendos

. Taxa de "royalties"

. Taxas de juros e outros encargos sobre empréstimos a contratar

. Índice de endividamento (máximo)

. Participação de recursos de terceiros no investimento (máxima)

. Índice de rolagem do serviço da divida em moeda estrangeira
(máximo)

. Utilizar RENCOR ou CRC

Principais Saldas

. Balanços

. Demonstrações de resultado

. Fontes e aplicações de recursos

. Custo do Serviço

. Demonstrativos de empréstimos e capital

. Fluxo de caixa

. Relatório Gerencial (indicadores físicos e econômico-financeiros)



Software: Lotus 1-2-3

Característica» Básicas:

. Trabalha â base de menus, tornando seu funcionamento interno

transparente ao usuário;

. Está baseado no modelo institucional em vigor no setor elétrico;

. Tem um nível de detalhe relativamente grande, não se prestando

a exercícios de simulação de caráter gerencial.

Principais Diferenças em Relação ao MCE-2

. Inesperadas modificações na legislação do setor elétrico

(RENCOR, "Royalties") e tributária {IR, ILL, Contribuição

Social);

. Ampliados os quadros de salda (fluxo de caixa, demonstrativos

de empréstimos e capital);

. Incluído o cálculo de alguns índices de garantia exigidos por

órgãos financiadores;

. Programa de imobilizações calculado em modelo separado que

alimenta automaticamente o MCE;

. Corrigidos pequenos erros detectados no original.

. Divisão do capital para concessionárias estaduais (Estado,

ELETROBRÂS, outros).

EF/SF2

JRPN/dlao

30/11/91



4 CEMIB Ouadro I

5 RELATÓRIO GERENCIAL USS MILHÕES

7 19V» 1991 1992 1993 i??4 1993

9
1» Mercado (6Uh> 27.989 27.968 29.649 31.39S 32.943 34.595
11 (X cresc.) <0.©> 6,0 5,9 4,9 5,0
12 Tarifa Media de Venda <USS/MUh> 48.4 36.7 37,4 39,0 41.1 4?,3
13 (X cresc.) (24,2) 1,8 4,3 5,4 . 2,7
14 Compra de Energia (GUh) 9.546 11.826 11.826 11.826 13.149 12.965
15 (X ere».) 23,9 0.0 0,0 11.2 (1,4)
16 Tanfa Media de Compra (USS/MUh) *.6.3 36,6 30.3 30,2 38 ^ 30 2
17 <% cruse.) (20,9) <17,3) (0,3) 0.0 (0,1)
IB
IV Receita do Serviço (US* «nlhoes) 1.350 1.027 1.109 1.224 1.354 1.463
20 Investinento en Obras (US* Milhões) 140 341 397 569 594 638
21 Capital Social a Obter (US* milhões) 15.7 152,5 197,2 90,1 39,4
22 Empréstimos a Obter (US* milhões) 159,7 200,3 27-K5 279|2 3A0.Z
24 Nu»>ero de Consumidores (milhares) 3.217 3.345 3.497 3.656 3.806 3.954
25 Consumidores por Empregado 180 177 182 187 192 198
26 Vendas(MUh>/EMpregado 1.565 1.480 1.544 1.610 1.664 1.730
28 Prazo Mtdio de Recebimento (dias) 37.6 41,5 41.9 42,2 41,1 40.6
29 Razão Operacional 0,93 0,82 9,77 0,76 0,73
31 Remuneração do Invest iatento (X) 5.8 5,5 9,7 12,0 11.6 10.7
32 Remuneracau do Investiu, sen RENCOR (Z) 5,3 9,7 12^0 ll|6 19.7
34 Partici». Reç. Terc. no Investimento (X) 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
35 Patrinotio LIQUido/(Pass.Cire.*E>:ig.LP> 0,72 0,80 0,88 0,87 0,04
36 índices de Endividamento»
37 Empr^st. LP/Recursos LP totais (X) 30.4 34.3 35,"i 37.5 . 40,0 42,6
38 Eiupr?*t. LP/Patrim. Liquido (X) 55,7 63.8 66,8 70^3 76 4 83*6
39 Eiuprsst. LP/Ativo Imobilizado (X) 31,2 33,9 36,8 40.6 44,0 46,7
40
41 Indites de Cobertura Serviço d* Divida*
42 Rend» Int.Gerada/Servico da Divida 1,02 1,69 1,87 1,97 1.98
43 Renda Int.Rerada/Serv.Divida Ajustado 1,02 1,69 1,87 1,97 - 1.98
44 L'jrro L iqu ido/Ser v. Divida Ajustado 0.98 1,40 1,50 1,61 1,63
45
46 RoliiytM üo Serviço da Divida (SC) 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
47 Rolayei» do Principal (X) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4V Ir.üict de Liquidez Corrente 0.47 0,38 0.44 0,53 0,56 0,56
50 índice de Liquidez Geral 0,16 0,14 0Í14 0|l4 0|l3 0^12



54 CEMIG
555556

ia
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
79
71
72
73
74
75
76
77
78
79
BO
81
82
83
84
85
86
87
80
8?

Quadro II
CUSTO 00 SERVIÇO US$ MILHÕES

1993 1994*1991 1992 1995

Investiacnto ReMuneravcl
Sen CRÇ
CRC In ic ia l
CRC do Ano

Custo do Serviço
Reinum r acao Legal
Dt-spesas Operacional*

Ptrssoal
M l i l

de Terceiros
pta Gerais e Outras

Ro^alt its
Cunlr il>>j itao Social
Quota Reintegração

Dtprcc iacao
Amurli^acao

Energia Comprada
Quota da RCR
Quota da RENCOR
Quuta da CCC
Cui-ibu&t ivel

Rcce i ta
Venda de energia
Outras Receitas
RENCOR
Insuficiência de Renda

2
1

1

1
1

.060.7

.406,1
561,9
92,7

.138.3
206,1
370,0
219,0
31.0
41,0
79,0
24,2
1,4

79,5
70,5
9,1

433,0
0,0
0,0

28.0
0.0

.129,0

.027,3
9.0
0,0

92,7

2.
1.

1,

1.
1.

• 337•7
• Ó7S•2
654,6
7.8

.127,5
233, tí
383,0
223,0
33.0
44,0
83,0
21 ,9
11,6
9t,3
80,8
10,5

358,0
0,0
0,0

28,0
0,0

126,7
108,9
10.0
0,0
7,8

2.
1.

1.

1.
1.

,583 ̂ 3
920 m S
662,4
(0,0)

235,4
309,1
400,0
226,0
117 f 0
49,0
88.0
24,2
17,5
97.7
88,4
11,2

357.0
0,0
0,0

28,0
0,0

235,4
224,4
11.0
0,0
(0,0)

3.086
2.423

662
0

1.366
357
419
230
41
54
94
26
19

118
103
14

397
0
0

28
0

1.366,
1.354

12,
0,
0

,2
,7
,4
,0

,0
,5
,0
,0
.0
,0
,0
,7
,0
,7
.8
,9
0
.0
.0
,0
.0
,0
,0
,0
,0
0

3.938.1
3.275,6

662.4
(0,0)

1.476,4
420,2
434,0
233,0

44,0

98 |0
20,9
22,4

151,9
130 ,0

21,9
391,0

S:l2 i : f
1.476,4
l - " ? 3 : o 4

0,0
(0 ,0)



• ' * • « . "

?3
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
195
196

Ctrl IO
DEMONSTRAT!WO°OO RESULTADO

____
USS MILHÕES

1993 1994*1992 1995

108
109
110

113
114
IIS
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
1L6
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

Receita Operacional Brut»
Vend» dc Energia Elétrica
RENCOR
Outras Receitas

(-)Deducoes a Receita
Quota da RGR
Quota da RENCOR
Quota da CCC

Receita Operacional Liquida

<->De'.»pesas Operacionais
Pessoa)
Material, Serviços
Despesas Gerais e Outras
Despesas Extra Custo
Quota Reintegração
Compra de Energia e Combustível
Royalties
Contribuição Social

Resultado Operacional

<>)Rt-su)t ado Nao Operacional
Receitas Nao Operacionais
(-)Despesas Nao Operacionais

Resultado Antes «Jos» Juros

(-)Despesas Financeiras
Encargos de Dividas
(-)Receitas Financeiras

Resultado Apôs Juros

<-)I»ipo>.to de Renda

Resultado APÔS Imposto de Renda

(-)Partic ipacoes

Resultado Liquido

(-)Reserva Legal

Resultado Disponível para Acionistas

Imposto s/ Lucro Liquido e Adie.Estadual

Dividendos

28,

•J:
1.008,

">2!
79,
32,
79.

433,2?:
72,

Si
72.
58.
58.
9,

14,

5.

8.
9.

8.

9,

7.

9,
51,

,9
,9
9
9

3

9
9
9
5

:!
4
1
0

0

1

99
9

0

9

1
0

1

4

7

7

1

0,0
10,0

1.090,9

898,7
223,0
77,0
83,0
33,0
91,3

358,0
21,9
11,6

192,1

Ü!
192,1

7Í:i
0.0

11S,6

48,5

67,0

0,0

67,0

3.4

63.7

5,6

68.9

1.224,4
0 0
11,0

28,0
0,0
0,0

28,0

1.207,4

935,3
226.0
86,0
88,0

VV9\7357,0
24.2
17,5

. 272,1

0.0
0 0
0,9

272.1

97,5
97,5

9,0

174,6

73,3

191,3

9.9

191.3

5,1

96,2

8,5

92,1

1
1

1
1

.366

.354
9
12

2e
0
0
28

.338

.011
230
95
94
31
118
397
26
19,

326,

0,
0,
0,

326,

íit;
o,

190,

79,

110,

0,

110,

5,

104.

9,

107.

.0

.0

.0
,0

.0
,0
.0
.0
.0
.5
,9
.0
.0
\7
.0
7
,0
.5

.0
,0
,0

,5

;§
,9
3
9

4

0

4

5

9

3

8

.476.4
4*ií13,0

28,9
9,9

olo
2B,0

1.448,4
1.059,2
233Í0
103,0
93.0
31,0
151.9
391,0
28 9
2 2 4

389,2

%:%

9.0

389,2

!S3;S
0.O

224,2

94,2

130,0

0,0

130,0

6,5

123,5

10,9

120,5

t7/m
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Quadro IV
FONTES E APLICAÇÕES DE RECURSOS USS MILHÕES

1993 1994154 1991 1992 1995
1 5*J
156
157
15G
159
169
161
163
164
165
166
167
168
169
179
171
172
173
174
175
176
177
178
179
189
181
182
183
184184
185
186
187
188
189
199
191
19i>
193
194

196
198
199
299
291
292
293
294
295
296
297
298
299
219
211
212

214
215
216
(.IO

FONTES

Geração Bruta d* Recursos
Resultado Antes dos Juros
Quota Reintegração

(-)Strvico do Capital
Imposto de Renda
Dividendos e Participações
(-)Reinveriao Dividendos
(-)Riinversão ILL/Adlc. Estadual

Geração Interna Bruta

(-)Servico da Divida Liquido
Amortizacoes (Incl. Avisos HF>
Encargos
(-)Financ. Encargos
(-)Roiagem da Divida
<-)Capitalizacao/Çompensacao Serv.Div
(-)Servico da Divida Repassado

Geração Interna Liquida

<*>0utros Recursos Consumidor
AU K Í I Í O para Construção
Reversão Aplicada

Recursos Líquidos Consumidores

(+>Contribuicao Capital
Recursos de Acionistas

ICHS
Apartes Definidos
Aportes a Obter

Doações. Subvenções

(-OOutrii-» Recursos Próprios

Recursos Próprios

(t->E«prestimos Líquidos
<+)Saques de Empréstimos

Definidos
Em Negociação
A Obter

<-)Emprestinos p/ Rolar a Divida

(OOutros Recursos

APLICAÇÕES

Obras • Estudos e Projetos
Participação Societária
Emprestinos e Repasses
Outras Aplicações

<•)Aumento do Capital Circulante
(OAumento do Saldo de Avisos MF
(OTransF. I.R. Diferido p/ Circulante

299.5

151,6
72,1
79,5

55,8
6.6

51,1
1,5
9,4

95,8

148.1
99,1
58.9
9,9
9,9
9,9
9,9

(52.3)

7,6
7,6
9,9

(44,6)

457.8

5,7
5 7
9.9
9,9

7

1
1
9
9,9
15.7
9,9

0,9
(28,9)

238,4
238,4
78.8
9,9

159.7
9,9

9,9

299.5

349.6
9,9
9,9
9,9

(138.6)
9,9
7,5

283
192
91

IS
ft
9

195

167
91
76
9
9
9
9

27

9
9

27,

133:
9,
9,

152,
9,

9,

189,

277,
277
67
9,

2991
9,
9,

457,

396,
9,
9.
9.

54,
9,
6

,4
,1
'3

:!

:l
,4

,4

,9
3
.6
,9
.9
,9
,9

,6

',%
,9

,6

I
.9
,9
,5
,9
9
1
8
8
B
6
3
9
9

8

8
9
9
9

2
9
9

651,4
371,6
272,1
99,7

117,7
8UB
92,1
52,4
3,8

254,9

198,5
199,9
97,5
9,9
9,9
9,9
9,9

. 55,6'
9,9
9,9
9,9

55,6

197,2
197 2
9,9
9,9

197,2

9,9
9,9

252,8
398,6
398,6
52 1
72,9

274|s
9,9

9,9

651,4
569,4
9,9
9,9
9,9

75,6
9,9
6,3

699,6

445
326
118

.2

.5
,7

115,9
197Í
75,
6,

339,

226,
99,

136,
9,
9,
9,
9,

193,

9,
9,
9,

193,

99,
99.
9,
9,

99.
9,

,8
,6
,5
,2

.5
,4
,2
.9
,9
.9
,9
,7

9
9
9

7

1
1
9
9
1
9

9,9
193,8
415,9
415,9
32 8
193,9
279,2
9,9

9,9

699,6.
594,1
9,9
9,9
9,9
9,7
9,9
5,8

626,7
541
389
151

126
105
129
91
7

414

•}
.7

\i
,6
,4

273,6
198,6-
165,9
9,9
9 9
9,9
9,9

149
9

S;
149,

%3I:
9.

189,
446,
446
251
72,

348,
* 9

,B

:S
,9
.8

,4
,4
,9
9
,4
.9

9

2

I
i
9

9,9

626,7

637
9
9
9

(16
9
5

,8
,9
,9
,9

,5)
.9
.4

A7/gu



II* CEMIG BALANCO8PATR?MONXAL *U8i MILHÕES
223 199© Í?v7 1998 ,993 1994 Í995~
225 ÃtTCcTcTrcülãnte 195.7 SSs7Í 239,5 86-71 282,6 " " " " S Õ Ü Í "
226
227 Rcallzav*! a Longo Prazo 22.5 22.S 22.S 22.S r?.5 22,S
228 Repasse* 0.0 0.0 9,9 0,0 9,0 9,9
229 Outros Realizáveis Longo Prazo 22.5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

231 Permanente 2.374,8 2.703,3 3.«89,5 3.655,8 4.244.6 ' 4.814,2
232 Participações Societárias 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
233 Estudos e Projeto* 23.4 23,4 23.4 23.4 23.4. 23,4
234 Imobilizado 2.122.9 2.393,0 2.709,0 3.189,9 3.600,2 4.10B.O
233 Imobil Indo e» Serviço 1.V65.6 2.240,5 2.607,5 2.8/8,6 3.6X9.9 4.3«:i,6
236 (-)Uei>reclacao Acumulada 573,7 644,1 725,0 813,4 917,3 1.04/,2
237 lKObilizüCSO ci> Curso 731.0 796,7 824,4 1.124,8 917,5 931,7
230 Diferido 228.0 286,5 356,7 442,0 540,6 602,3
239 Diferido Acumulado 284,0 351,6 432,2 528,8 642,3 725.9
240 (-)Amortlzacao AcunuUd* 56,0 65.1 75.5 86,8 101,7 123,6

242 ATIVO TOTAL 2.592,9 2.951,1 3.351,0 3.939,4 4.549,7 5.137,9

244 Passivo Circulante 417,9 586.1 545,6 492,1 503,9 539,0

246 Exigivel a Longo Prazo 985.6 1.134,2 1.313.7 1.605,1 1.924,8 2.257,3
247 Empréstimos e Financiamento» 662.0 810Í3 996,8 1.294^4 1.619,9 1.957^8
248 Outros Exigtveis a Longo Prazo 323,7 323.9 317,0 310,7 • 304,8 299,5
249
250 Patrimônio Liquido 1.1H9.3 1.230.9 1.491,6 1.842.2 2.121,1 2.341,6
251 Capital 514,8 557,9 751,9 1.005,2 1.177,3 1.315,7
252 Reservas de Capital 357,9 400.0 474r3

 57,e»8 695'? 767,9
253 Reserva de Lucro 35,1 35,5 38,8 43,9 49,4 £.5,9
254 Lucros (Prejuízos) Acumulados 281.5 237,5 226,7 222,3 210,0 202,1
255
256 PASSIVO TOTAL 2.592,9 2.951,1 3.351,0 3.939,4 4.549,7 5.137,9
257
258
259

260 CEMIG Quadro VI

261 DEMONSTRATIVO 00 CAPITAL CIRCULANTE USI MILHÕES
2^2 _ — _-,___———___-_._____—_______»» ___________—__
263 1990 1991 1992 1993 1994 1995
264 ;
265
266 ATIVO CIRCULANTE 195.7 225.3 239,0 261,1 202,6 301,3
267 Disponível 27,7 86,2 90,2 99,5 110,4 119,4
268 Consumidores 139.5 117,7 128,6 143,0 154,0 164,3
269 A)»o::ar ifado 8,7 4,4 5,1 5,7 7,3 8,5
270 Juros a Receber 1.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
271 Outros Ativos Circulantes 18,8 17,0 15,0 13,0 11,0 9,9
273 PASSIVO CIRCULANTE 417,9 586,1 345,6 492,1 503,9 539,0

274 Fornecedores 215,3 322,3 211,3 100,3 81,3 81,3
275 Encargos Provislonados 10.8 17,3 22,9 29,1 40,7 49,4
276 Distribuição de Lucros 2,3 51,1 68,9 92,1 107,8 120,5
277 Aviso*. MF 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
278 Rfc. Restituivels Novas Acoes (ICMS) 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
279 Outros Passivos Circulantes 189,5 195,5 242,6 270,6 274,0 287,9
280
281
282 CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO <?22,2> (360.8) (306,6) (231,0) (221,3) (237,8)
283 CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO AJUSTADO (222,2) (360,8) (306,6) (231,0) (221,3) (237,8)
284
285



287
286

296
291

"*- 292
293
294
295

297
OOPCTD
299
301
«JVC
303304
305

307
308
309

313
314

_ 315
316
317
318
11 QJIT

320«Sc! a
322
323
324
325
326

328

330
1*3 aJJ1
332
334

336

338

340

342
343
144
345
346

^ 347
348
1Ã9

CEN1G

ENTRAOAS

Venda de Energia

Outras Receitas Operacionais

Recebimento de RENCOR

Utilização de Empréstimos

Recursos de Acionistas

Contribuição de Consumidores

Recebimento Principal de Empréstimos

Receita Financeira

Recebimento Liquido de Dividendos

Outras Fontes

SAÍDAS

Programa de Investimentos

Serviço da Divida

Despesa Operacional
- Pessoal
- Material e Serviços
- Energia Comprada c Combustível
- Outros

Encargos s/Tarlfa<RENCOR.RGR.CCC,Royaltles)

Variação do Almoxarifado

Imposto de Renda e Contrib. Social

Pa9*iuento Liquido de Dividendos

Participação Societária

Empréstimos e Repasses Concedidos

Outras Aplicações

CAIXA INICIAL

VARIAÇÃO DE CAIXA

CAIXA FINAL

Quadro VII
FLUXO 0E CAIXA

1990 1991

1.322,6

.«. 049.0

?,0

0.0

238,4

Í5.7

7,6

0,0

1.1

0.0

1,8

1.264,0

340,6

141,6

728.

72 • 0
326,0
111,0
48,2

(4.3)

7,8

0,8

0.0

0.0

1,3

27.7

58.5

86,2

1992

1.540,3

1.098.0

10,0

0.0

277.8

152.5

0,0

0,0

0,0

0.0

2.0

1.536,3

396,8

162,3

885.0
223.0
77,9

469.0
116,0

49.9

9,7

15.0

16.5

0,0

0.0

10,0

86,2

4.0

90,2

1993

l.B18,8

1.210,0

11,0

0.0

398,6

197,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

1.809,6

569,4

192,2

905,0
226.0

46B.'«
125,0

52,2

0,5

68,8

16,5

0,0

0,0

5,0

90,2

9.2

99.5

US» MILHÕES

1994

1.862.9

1.343,0

12,0

0,0

415,9

90,1

0,0

0,0

0,0

0.0

2.0

1.852,0

594,1

214,9

866,0

93 0
416,0
125,0

54.7

1,6

99,1

16, 5

0,0
0,0

5.0

99,5

10.9

110,4

•

1995

1.953,9

1.453,0

13.0

0,0

446,5

39,4

0,0

d,0

0.0

0,0

2,0

1.944,8

637,8

264,9

856,0
233,0
103,0
391,0
129,0

56,9

1,2

106,4

IA, 5

0.0

0,0

5,0

110,4

9,0

119,4

•



352 C E M I° DEMONSTRATIVO°DOS EMPRÉSTIMOS USS MILHÕES
354 " ' ' 1991 I5?Í I??5 1994 1995*
353
356
358 MOEs5ldSCIS?£V»l 74.8 803.7 342,4 514,3 667,6
359 Saques 147,2 157,4 SOI,3 217,1 234,6
36» Definidos «7,4 57,2 17,8 1,7 0,0
361 Em Negociação 0,0 0,0 44,3 75,8 60,5
362 A Obter 79,8 100,2 137,3 139,6 ' 174,2
363 Encargos Refinane lados 0,0 ,8't -2'5 A'i -8'?

lit Swifts:? MJ 3^:$ sfS:â éâP:*8
 B S2:*

12 ""Kisrs^ir *?* ««.* .3.4 78o,i «2,3
369 Saiues 91,2 120.4 197,3 198,8 211,7
370 Definidos 11,4 10,6 34,3 31,1 25,7
371 En Negociação 0,0 9,6 25,7 28,1 11,7
372 A Obter 79.8 100.2 137,3 139,6 174.2
373 Encargos Refinanei«dos 0.0 •'? _9»2 ••• ~2' e

374 AMortizacao 71.7 72,6 71,5 46,6 37.1
375 Saldo Final 606,6 654,4 780,1 932,3 1.106,9
376
377 TOTAL DA DIVIDA (FIM do Ano) 810,3 996,8 1.294,4 1.619,9 1.969,8
378
37?
380
381 CEMIG Ouadro IX
382 DEMONSTRATIVO DO CAPITAL USS MILHÕES
112 1991 1992 1993 1994 1995"
385
386
387 ESTADO
388 Saldo Inicial 334,6 377,7 571,6 625,0 997,1
389 Aport«s Definidos 0.0 ,.8'S ,Jl'2 ••• •'*
390 Aportes a Obter 15,7 152,5 197,2 90.1 39.4
391 Transferencia da Conta Rec.p/Aum.Cap. 25,4 6,4 0,0 0,0 0,0
392 Ri inversão de Dividendos 1.5 34,6 52,4 75,6 91,3
393 Re inversão do ILL/Adic. Estadual 0.4 0,4 3,8 6,5 7,6
394 ICMS 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
395 Saldo Final 377,7 571,6 822,0 997,1 1.135,4
396
397 ELETROBRAS
398 Saldo Inicial 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0
399 Aportes Oeflnidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
400 Aportes a Obter 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
401 Transferencia da Conta Rec.p/Aum.Cap. 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
402 Reinversao de Dividendos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
403 Capitalização de Dividas 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
404 Saldo Final 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0
405
406 OUTROS ACIONISTAS
407 Saldo Inicial 144,1 144,2 144,2 144,2 144,2
408 Aportes Definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
409 Aportes a Obter 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
410 Tr«»iisfertnc ia da Conta Rec.p/Aum.Cap. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
411 Reinversao de Dividendos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
412 Saldo Final 144.2 144.2 144,2 144,2 144,2
414 TOTAL 00 CAPITAL <Fi« do Ano> 557,9 751,9 1.005,2 1.177,3 1.315,7
416

rc/oci



351 CEHIG

354
3

Q
DEMONSTRA

Quadro VIII
ATIVO DOS E

VIII
DOS EMPRÉSTIMOS

1991

USS MILHÕES

Í993 19941992 1995
3*
356
357
358
359
369369
361
32

487,
534'

7,*
4,'i
0,0
05

MOEDA NACIONAL
Saldo Inicial 74.8 2*3,7 342,4 514.3
Saques. 147,2 157,4 201,3 5l?,i

Definidos 47,4 57,2 17,8 1,7 0,0
Em Negociação 0,0 0,0 44,3 73,8 . 40,5

362 A Obter 79.8 100,2 137,3 139,4 174,2
363 Encargos Refinane<ados 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0
364 Amortização 18.3 18.7 29.4 43,8 59,6
365 Saldo Final 20.1,7 342,4 514,3 687,6 862, B
366

368 Saldo Inicial 587,2 404.4 654,4 780,1 932,3
369 Saquem 91,2 120,4 197,3 198.8 211,7
370 Definidos 11.4 10,6 34,3 31.1 25,7
371 Em Nt-gociacac 0,0 .«?'* 25,7 .«•£'} il'Z
372 A Obter 79,8 100,2 137,3 139,4 174 2
373 Encargos Refinanciados 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
374 Anortizacao 71,7 72,6 71,5 46.6 37.1
375 Saldo Final 606,4 654,4 780,1 932,3 1.104,9
374
377 TOTAL DA DIVIDA <FI» do Ano) 810,3 994.8 1.294,4 1.619,9 1.969,8
378
379
380
381 CEMIG Quadro IX
382 . DEMONSTRATIVO DO CAPITAL U8S MILHÕES

384 1991 1992 1993 1994 1995~
385
386
387 ESTADO
388 Saldo Inicial 334,6 377,7 571,6 825.0 997,1
38? Aportes Definidos 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
39» Aportes a Obter 15,7 152,5 197,2 90,1 39,4
391 Transferencia da Conta Rec.p/Aum.Cap. 25,4 6,4 0.0 0,0 0,0
39? Rrinversão de Dividendos 1,5 34,4 52,4 75.6 91,3
393 Re inversão do ILL/Adic. Estadual 0,4 0,4 3,8 6,5 7,6
394 ICMS 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
39? Saldo Final 377.7 571.6 825.0 997,1 1.135,4
396
397 ELETRÜORAS
398 Saldo Inicial 36.0 36.0 36.0 36.0 36,0
399 Aportes Definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40« Aportes a Obter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
401 Transferencia da Conta Rec.p/Aua.Cap. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
402 Re inversão de Dividendos 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
403 Capital uracao de Dividas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
404 Saldo Final 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0
405
406 OUTROS ACIONISTAS
407 Saldo Inicial 144.1 . 144.2 144,2 144,2 144,2
403 Aportes Definidos 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
409 Apurtes a Obter 0,0 0,0 0,0 O.» 0,0
410 Transferencia da Conta Rec.P/Aum.Cap. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
411 Reinvrrsao de Dividendos 0,0 0,0 . 0,0 0,0 0,0
412 Saldo Final .144,2 144,2 144,2 144,2 144,2
413
414 TOTAL DO CAPITAL <Fi». do Ano) 557,9- 751.9 1.005.2 1.177,3 1.315,7

416



418 CEMIG
419
429

Quadro X
CÁLCULOS AUXILIARES US» MILHÕES

1993 1994421
422
423
424
425
A.:6
427
428
429
439
431
432
41 )
434
435
436
437
438
439
440
441
442

444
445
446
447
448
449
400
451
452

454
455
456

1990 1??1 1992 1995

•««•ana CUSTO 00 SERVIÇO •••«««•

DRIC Gerada no Ano
BIS Medio Pro Rata
Ativo Reversível Medio Pro Rata
DRIC em Amortização Pro Rata
Depreciação Media Pro Rata
Amortização DRIC Pro Rata
Inviütiwenln RIM. S/CRC do Ano
Htrrit » !,..rvlro, «mi RF.NCOR
Dt-.ptL.i sew RLNCOR. HGR c Remun. Invest.
Transferencia (RENCOR+RGR)
RtiR sem limitação
Remuneração ParciA) ( H M RENCOR)
Remuneração Ajustada pelo Mínimo
Remuneração Efetiva
Quota cie Reversão (RCR)
CRC d.j E;;erclcio
Rcctbimrnto d«r RENCOR

•««»••• DIVIOENDnS PAGOS ••»«•••

OibKonivcl para Dividendos
Teste de N«o Ne9atlvidade
Oividendo* (Ajuste p/ 25X Lucro)
Dlvitlci:dos(Seiu Adicional Estadual e ILL)
Ingresso Divid. Reinvest.: Estado
Ingresso Divtd. Reinvest.: ELETROBRAS
Ingresso Divid. Reinvest.: Outros

••«*««• DIVIDENDOS RECEBIDOS «««•«•»

Dividendos Reinvestidos

67.A
2.103,9
2.655,2

175,5
608,9
44,5

1.968,0
1.0:16,3

932,2
92,7
0,0
5,3X

10.9X
10.0%
0,0

92,7
0,0

7,7
7.7

55.8
Sl . l

1.5
0,0
0,0

0 , 0

80,7
2.424,0
2.407,1

210,2
684,6
52,2

2.329,9
1.1111,9

B93.7
7,8
0,0
9,7%

10,OX
10,OX

0 , 0
7,8
0,0

63,7
63 ,7
75,2
68,9
34,6
0,0
0,0

0 , 0

96
2.743
2.745

229
769
61

2.503
1. 1 ' i ' J
926
<0
0
12
12
12
0
(0
0

ft
100
92
52
0,
0

»5

:!
,5
,2
.0
3
.4
,3
,0)
,0
OX
,0X
, OX
,0
,9>
.0

:l
.5
.1
,4
.0
,0

0 . 0

113.S
3.266,1
3.354,5

321.5
065,4
72,0

3.0D6.2
1.3AA.0
1.O0Ü.5

0,0
0,0

11,6%
11,6V.
11,6X

0,0
0,0
0,0

104,9
104,9
117 ,7
107,8
75,6
0,0
0,0

0 , 0

83,6
4.«48,4
4.338,1

A96.B
982,3
88,4

3.930,1
1 .4 /4 ,4
1.006,2

(0,0)
0,0

10,7%
10,7X
19.77.
0,0

(0,0)
0,0

123,
123,
131

,5
123,5
131,6
120,S
91,3
0,0
0,0

0 , 0
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t «I t- 11
419
420
421
504 •ÜÜ«ÜÜ«~ÍÜÕÜÜCÃÕ~DÍ~RÍCÜRÍÕS~Ã~ÕBTÊJÍ ««««»*«
507
50B Amortizações M.E. Hoed» a Obter

CÁLCULO AUXILIARES
-----

USS MILHÕES

"í??3 1994"1792 499S

índice P/Amort. Ano 1
índice p/Amort. Ano 2
índice p/Amort. Ano 3
índice p/Awort. Ano 4
Emprest . Ano 1
EMprcst. Ano 2
Emprest. Ano 3
EMprcst » Ano 4

309
S10
Sll
S12
S13
514
III
517
518 Amortizações M.E. B«S a Obter

2
o 3

Ano 4

519
520
521
522
523
524m
527
528 Amortizações M.N. BUS a Obter
529 índice p/Auort. Ano 1
530 índice p/Amort. Ano 2
531 Índice p/Auort. Ano 3
«•»:» Índice p/Amort.

Euprcst. Ano 1
Emprest. Ano 2
ÊKPrcst. Ano 3
Cmprest. Ano 4

índice p/Amort. Ano 1
índice p/Amort. Ano 2
índice p/Amort. Ano 3
índice p/Amort. A
Euprest. Ano 1
Ewprest. Ano 2
Enprest. Ano 3
Emprest. Ano 4

Ano 3
Ano 4S32

533
534
535
536
537
538 Emprest. a Obter M.E. Moeda
539 Saques
540 Amortizações
541 Saldo Fim do Ano
542 Ene. Empréstimos Anteriores
543 Ene. Provis. Emprest. Anteriores
544 Encargos Empréstimos do Ano
545 Ene. Provis. Emprest. do Ano
546
347 Emprest. a Obter M.E. 8«S

Saques
Amort izacoes
Saldo FÍM do Ano
Ene. Empréstimos Anteriores
Ene. Provis. Emprest. Anteriores
Encargos Emprestimos do Ano
Ene. Provis. Emprest. do Ano

556 Emprest. a Obter H.N. B&S

0.0
0,0
0.0
0.0

20.0
25.9
34.3
34.9

8,0
10,0
13.7
14,0

557
558
559
560
561
562
563
564
565 Capital a Obter
566 Estado
567 ELETROBRAS
568 Outros Acionistas
569
570

Saques
Amort izacoes
Saldo FÍM do Ano
Enearaos Emprest. Anteriores
Ene. Provis. Emprest. Anteriores
Encargos Empréstimos do Ano
Ene. Provis. Emprest. do Ano

9*9

III
9 , 9
9 . 0
9 , 9

79.8
9 . 0

79,8
0 , 0
0 , 0
4 . 9
1 , 2

7V.%
79 8

0 , 0
%:%
1 .2

IÍ'7
t'f0 , 0

6 . 9

9 . 9

6 , 9

9 , 9

12,9

9 , 9

9.4
9^
9,<
9,<
9.<

»
1
•
1
\

9 , 9

199,2
9 , 9

8 > Õ
2 . 4
5 , 0
1 ,5

199,2

1B0*0
8 . 0
2 . 4

1 ,5
152,5
152 5

S'S0 , 0

1:1

J:S

M
0 . 0
0 , 9

11,0
12,0

9 . 9
9 , 9

1:1
Si!
9 , 9

137,J
0*9

317,2
18.9

5 , 4

z'.i

137.3

0 , 0
0 . 0

3:S
6 , 0

0,0
000 , 0

V.%
t',9
0 , 0
0 , 0
0 , 0

10,0

0 , 0
0 , 0
0 , 0

9 . 9

0*0
0 00 , 0
0 , 0
0 . 0

139,6
0 0

456,8

9 , 5
7 , 0
2 . 1

130'0
456's
31 '7

7^0
S.i

90'í
0 , 0

| : J
l:%
0 , 0
0 , 0

3,0
4 ,0
5 , 0
6 , 0

20 0
0 , 0
0 , 0
0 , 0

9 , 0
10,0
Í2,'S

8 0
0 , 0

I:S
%,%
0,0
0,00 , 0
0 , 0
0 , 0

174,2
20,0

611,1
44,7
13,4
8 7
2 , 6

174.§
6"*3' 1

451 3
13t'7
2.'6

39.4

0 v 0

HCE-MIG (V.07/91)



573
374
575
576
577
578
579
580

PLANILHA DE^ENTRADA DE DADOS
1999 1991

US* MILHÕES

"Í993 Í994*1992 1995

583
SB4
58S
586
587
508
589
599
591
592
593
594
595
596
597
596
599
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
619
611
612
613
614
615
616
617
618
619
629
621
622
623
624
625
626
627
628
629

« « • • • • « PARÂMETROS «•«««««

Tax* Rewncracao Mini*»
Tassa Rck<jner»c*o Maxima
Aliquot» Contrib. Social
Aliquot» I.R. sobre Resultado
Aliquota J.L.L.
Alíquota Adicional Estadual I.R.
Aliquot* ICMS
Taxa Resultado par* Participações
Taxá Dividendos sobre Capital
Ta"a Rcinv. Dividendos Recebidos
Ta::a Rcinv. Dividendos Pagos: Estado
Taxa Reinv. Dividendas Pagos: ELETROBRAS
Taxa Reinv. Dividendos Pagos: Outros
Taxa Kcinv. ILL/Adic. Estadual: Estado
Ta«a Reinv. ICHS
Tasta Utilização Rec.p/AuM.C*p.: Estado
Ta::a Utiliz. Rec.p/AuM.Cap.: ELETR08RAS
Ta::a Utilização Rec.p/AuM.Cap.s Outros
Ta::a Pagamento I.R. Diferido
Taxa p/ Retenção Reversão
Taxa de Juros sobre Reversão Aplicada
índice Diferimento de Juros
Índice Diferimento da RRIC
Fator de Incidência de Amortização
Ta:;a Almoçar if ado sobre BIS
Taxa Capital de Giro sobre BIS
Ta::* Royalties sobre Receita
índice Encargos Provisionados
índice Juros a Receber
Euprest. Obter M.E. Mo: COM.Abertura

Tx Anual Juros
T>: IR s/Encargo*
Prazo Carência
Pr aso Auort iz.

Emprcst. Obter M.E. B«S» COM.Abertura
TH Anual Juros
tx IR s/Encarg.
Prazo Carência
Prazo Amort iz.

Eaprest. a Obter M.N.J COM.Abertura
Tx Anual Juros
Prazo Carência
Prazo Amort iz.

índice para Emprest. a Obter H.N. QAS
índice para Capital a Obter: Estado
índice para Capital a Obter: El.ETROBRAS
índice de Endividamento
Participação Rec. Terc. no Investimento
índice Rolagem Serv. Divida M.E.
Usar CRC (9) ou RENCOR <1>?

9
9
9
0
9
9
9
9
0
1
0
0
1
0
9
1
1

9,
9
9,
9

S:
9,
0.
9,
9
9.
0.

1:
0.

9,
9,

9,
1,
9,

S:
9,

.199
*12«
,100
,400
,080
,959
,180
090
,100
,009
,099
,009
,909
,999
,909
,800
,000
000

'059
000
999
599
992
909
920
300
000
099
100
000

4
900
190
099

*$
4999

100

19
509
909
090
500
700
000
0

9,199
9'lZ9
0 100
0,499
9,980
0,050
0,180
9,000
0,100
0,099
1,999
0,090
0,000
1,000
0,000
iloeo
0,000
9,909
0,080
0 499
0,050
0.900
0.090
9,500
0,002
9,999

9
9
9
9ss
9
9
1
9
9
1

§9
1
9
9
0
0,

S;
S:f:
2'I1
9,

S:
9,

9,
9.

9,

9.
0 '
9,

.199
,129
,199
400
,080
,059
,180
,000
,ieo
,000
,000
,000
,000
,000
A A A, 0Bv

,009
,099
,999
,989
499
,050
,909
,999
,599
,992
:«09,020
,300
,000

•ft!
,009

4
090
199
900

000
100

10
500
000
O A AfJwV

500700
009
0

9.199
0,129
9,109
9,409
0,080
9,059
9,180
0.090
0,100
0,000
í . eoo
O,C30
o.ooo
1 ,080

S:SSS
0,000
1,000
0,980
0 499
«,050
9 e«o
9.990
0,590
0.002

olooo
0.029
0,300
0,000
9 900

S:1SS
t:tú
0,000
9,909
9,190
9.59S
•:SSS
l.ttt
9,000

MCE-MIG <V.97/91> EF/SF2



Ctrtlb
573
574
573
9ff *• JL M a a | - _ L | L > _ a > M M > | | | | M < | W W M , , . | , w , , , , , M , M , | | •itW||.M<|t',M

631
632 ••«••»• BALANÇO •»••••»

Disponível
Consumidores
Almos:ar ifado
Rendas a Receber
Outros Ativos Circulantes

Empréstimos. Repasses
Outros Realizáveis Longo Prazo
Participação Societária
Estudos e Projetos
Imobilisado em Serviço
Variação Cambial Especial - 1979
Depreciação Acumulada
Imnbilixado em Curso
DRIC - Imobilizado
Amortização Acumulada da DRXC
ORIC - Obras Andamento
Outros Diferidos
Amortização Acumulada Outros Diferidos

Fornecedores
Distribuição de Lucros
Encargos Provisionados
Avisos MF
Recursos Restituiveis Novas Acocs (ICMS)
IR exceto parcela a reinv.+Contr.Soeial
Parcela a ser reinv.l ILL/Adic. Estadual
Outros Passivos Circulantes

Empréstimos c Debentures Moeda Nacional
Empréstimos Moeda Estrangeira (Moeda)
Empréstimos Moeda Estrangeira B.A S.
ÊMprçat imos Resolução 63
Provisão para I.R. (Longo Prazo)
Obrigações Especiais: Reversão
Obrigações Especiais* Demais
Outros EKigiveis Longo Prazo

Capital Social) Estado
Capital Social! ELETROBRAS
Capital Soeiaü Outros Acionistas
Saldo Rcc.p/Aumtnto Capital* Estado
Saldo Rec.P/Aumento Capital: ELETROBRAS
Saldo Rec.p/Aumento Capital* Outros
Reservas de Capital
Reservas de Lucro
Lucrus (Prejuízos) Acumulados

CRC Acumulada

Quadro XI
PLANILHA DE ENTRADA DE DADOS US* MILHÕES

1994"1999 1991 1992 199S

.Í5
636
637
638
639
«49
641
642
643
644
64S
646
647
648
649
63»
6'J1
653
653
6S4
655
656
6S7
658
659
669
661
662
663
664
66S

iií
668
669
679
671
672
673
«74
675
676
«77
678
«79
«89
681
«82
683

ll'Z

1
18

9
22

9

1.929
45

573
731
151
41
91
49
15

21S,

9,
9,
7,
9,

181,
74,

246,
339,
93,
7,

219,
3.

334,
36,

144.

0.'
326.
35.

281.

561.

,1
.8

,9

.5

\t,9
.7
.9
.4
.9
.8
.8
.1

:i
',9
,9
.8
,4
,3

,8
,7

1,4
6
,4
3
6
9
1

1
9

è
9

99,212Í:f
9,9

22,5
9,5

23,4
2.562^5

9,5

1.124,8
238,2
65,6

249,7
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SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL PARA FINS DE CONTROLE DA
GESTÃO ECONÔNflCO-FINANÇEIRA NAS EMPRESAS DE ENERGIA

ELÉTRICA

1. APRESENTAÇÃO

Este trabalho se insere na programação de trabalho da CIER para o biônk) 1991/92
e tem como objetivo central descrever, analisar e propor melhorias nos sistemas de
informações utilizados na Gestão Economico-Financeira das empresas de energia elétrica do
Brasil.

Para isso, foi adotada uma metodologia de análise, que levou a uma estruturação
do tema sob dois enfoques distintos.

O primeiro trata a questão de modo bastante desagregado, enfatizando a situação
atual, a avaliação e as proposições referentes a cada um dos sistemas e subsistemas
econômico-financeiros identificados.

O segundo faz uma abordagem de cunho bem mais genérico, focalizando o
diagnostico do sistema de informações gerenciais como um todo e sugerindo algumas ações
para aperfeiçoá-lo.

Foi ainda elaborado um capitulo final, contendo as principais conclusões e
recomendações derivadas da análise efetuada no corpo do trabalho, de modo a permitir que a
essência do documento possa ser absorvida por intermédio de uma leitura mais leve e rápida.

Importante registrar que o Setor Elétrico Brasileiro é constituído por um conjunto
bastante heterogêneo de empresas. Assim, deve ser ressaltado que nem todas as constatações
efetuadas neste relatório se aplicam, indistintamente, a todas as empresas do país.



2. OBJETIVOS DO SISTEMA

A INFORMAÇÃO é hoje em dia considerada fator de produção, tal como a mão-
de-obra e o capital. O Sistema de Informações Gerenciais objetiva permitir ao administrador
financeiro interferir sobre o curso normal das ações, adotando medidas corretivas, quando
necessárias, com vistas à adequação dos dispendios de recursos as disponibilidades de caixa e
demais restrições financeiras, sempre visando o equilíbrio econômico-financeiro da empresa.

O Setor Elétrico Brasileiro apresenta características próprias, comentadas em
diversos trabalhos publicados, que tomam bastante peculiares, tanto a gestão das empresas,
sob o enfoque econômico-financeiro, quanto os sistemas de informação para tanto utilizados.
Importante, pois, mencioná-las:

a) Enquanto concessionárias de serviço público, as empresas de energia elétrica sâo
monopolistas em suas respectivas áreas de atuação.

b) A indústria é itensiva em capital, possuindo custos preponderantemente fixos. O retorno
dos investimentos se dá em prazos muito longos (20 a 33 anos).

c) O produto final do setor, a energia elétrica, não é estocável.

d) É reduzida a sazonalidade das vendas, quase sempre crescentes e pouco elásticas.

e) Não há como alavancar as receitas mediante a realização de campanhas promocionais,
concessão de descontos nos preços de venda ou outros expedientes de igual natureza.

f) Os prazos de recebimento de vendas e pagamento de compras de energia são praticamente
imutáveis.

g) As empresas do setor são quase todas de grande porte. É problemática a captação de
recursos, tanto para capital de giro quanto para investimentos.

A gestão econômico-financeira nessas empresas compreende ou participa
complementarmente das seguintes etapas/funções da gestão empresarial:



a) Projeção das vendas físicas ou mercado e das compras de energia. Negociações com os
organismos responsáveis pelo planejamento da expansão e da operação do Sistema
Elétrico.

b) Estimativa de Investimentos em instalações de energia para atendimento ao crescimento
do mercado.

c) Captação de empréstimos a longo prazo, para financiamento de parte dos Investimentos, e
a curto prazo, para o capital de giro.

d) Estimativa das despesas necessárias á operação da empresa.

e) Determinação da geração interna de recursos proporcionais pelos níveis tarifários em vigor.

f) Determinação dos recolhimentos ou recebimentos de recursos segundo as regras de
equalizaçao tarifária vigentes.

g) Negociação junto ao Poder Concedente, o DNAEE - Departamento de Nacional de Águas e
Energia Elétrica, órgão federal subordinado ao Ministério da Infraestrutura, das épocas e
valores desses recolhimentos/recebimentos, decorrentes da equalizaçao tarifária.

h) Negociação junto às autoridades fazendárias, do refinanciamento do serviço da divida de
empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira.

Q Negociações junto à empresa suprídora de energia elétrica no tocante a pagamentos pelas
compras em grosso.

j) Negociações junto ãs instituições financeiras arrecadadores das contas de energia, quanto a
prazos de permanência dos recursos em seu poder (FLOAT) e custos de cobrança.

k) Planejamento, controle, acompanhamento e análise econômko-financeiros.

No curto prazo, a gestão econômico-financeira trata de determinar, dados os
custos operacionais, dividendos, pagamentos de dividas e investimentos desejados, as ações
administrativas capazes de assegurar o equilíbrio econOmico-fínanceiro das empresas. Se o
nível tarifário revela-se insuficiente, limitam-se os dispéndios, cortam-se ou adiam-se
investimentos, o pagamento das dividas e das compras de energia. A longo prazo, busca-se a
adequação da estrutura de capital da empresa, do programa de obras e dos patamares de tarifas
as metas de investimento ditadas pelo mercado em expansão.



Um sistema eficaz para controle da gestão econômico-financeira nas empresas de
energia elétrica transcende ao uso dos computadores. Mal concebido, ainda que
magnificamente implementado, nada mais será do que uma bela ferramenta inadequada para
o serviço que se pretende realizar.

Glenn A. Welch, em seu livro "Orçamento Empresarial - Planejamento e
Controle de Lucro", define CONTROLE como a ação necessária para assegurar a realização
de objetivos, planos, políticas e padrOees estabelecidos. Além do controle, integram o
conjunto das funções administrativas básicas:

. Concepção de oportunidades empresariais

.Planejamento

.Execução

.Reavaliação do processo para aperfeiçoar ações futuras

Portanto, os objetivos e a eficácia do sistema de controle dependerão de como
estejam implementadas também as funções Planejamento e Execução. Nâo é possível
controlar-se o que nâo foi programado, o que o foi de forma inadequada, ou ainda algo que a
organização como um todo, ou pessoas particularmente influentes, nao desejam ver
controlado. A seguir são comentadas, em maior detalhe, as implementações desses sistemas
nas empresas de energia elétrica brasileiras.



3. AVALIAÇÃO DO SISTEMA ATUAL

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No sentido em que os sistemas de informação são abordados neste trabalho, podem
ser classificados em três grupos principais:

. Sistemas de Informação Executiva

Responsáveis pela informação em seu estágio final, conforme apresentados ã
alta administração.

. Sistemas de Apoio à Decisão

Utilizados pelas gerências em nível intermediário, para definição das metas e
táticas.

. Sistemas Operacionais

São os sistemas fontes que fornecem os meios de controle propriamente ditos, e
as informações realizadas em seu estado bruto.

SISTEMA GLOBAL DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

SISTEMA DE
UFORHACQES
EXECUTIVAS

SISTEtft DE
APOIO A
DECISÃO

SISTEMA DC
DFttMACfcS
OPERACIONAIS

SISTEMA DE APOIO A DECISÃO



Para facilitar a identificação do fluxo de informações e as atividades relacionadas
com a arca financeira, foi elaborado um organograma hipotético de uma concessionária de
energia elétrica, com base no qual sao referenciados, neste trabalho, os órgãos envolvidos no

Sutema de Informação Gerencial para o Controle da Gestão Econômko-Financeira nas
Empresas de Energia Elétrica1'.

ESTRUTURA OA EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA

RESIDÊNCIA

PRETORIA

DISTRIBUIÇÃO
PRETORIA •IRETORIA
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OBS.: Abrange funções de geração, transmissão e distribuição.



Integram o Sistema de Informação Genneial para fins de controle da Gestão
Econômico-Financeira os seguintes sistemas e subsistemas:

a) SISTEMAS DA ÁREA ECONÔMICO-FINANCEIRA.

1. Financeiro

. Contas a Pagar

. Contas a Receber (inclusive arrecadação das vendas de energia elétrica)
• Tesouraria e Cambio

> Gerência de Empréstimos
e Financiamentos

captação,
controle e
acompanhamento

. Gerência de acionistas

Seguros

subscrições
dividendos
bonificações
registro
de ações

2. Planejamento Econômico-Financeiro

. Estudos Tarifários

. Programação Financeira de Curto, Médio e Longo Prazos

. Projeção de Demonstrativos Financeiros

. Custos e Avaliação de Desempenho

3. Orçamento

• Orçamento de Investimento
. Orçamento de Despesas ou Custeio
. Orçamento de Compras

4. Contabilidade
. Custos
. Controle Patrimonial
.Geral



B) SISTEMAS QUE SE INTEGRAM AOS DA ÁREA ECONÔMICO-FINANCEIRA

1. Mercado

2. Faturamento e Compras de Energia

3. Suprimento

Aquisições de materiais e equipamentos, contratação de serviços e gestão de
estoques.

4. Folha de Pagamentose Benefícios Diversos

5. Transportes

6. Gestão de Obras

Apesar dos sistemas nesse grupo (b) não pertencerem, na maioria das empresas
brasileiras, à Diretoria Financeira, constata-se que sua relevância 6 absoluta no que tange às
informações gerenciais que devem balizar as decisões dessa Diretoria.
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3J SISTEMA DE INFORMAÇÕES EXECUTIVAS

3.2.1 Inventário da Informação

Destinado ao mais alto escalão gerencial das empresas, constituindo-se de
relatórios em diversas formas, normalmente nas áreas de planejamento economico-financeiro,
predominantemente pelo processo manual de coleta e tratamento das informações, devido à
não integração dos sistemas que produzem os dados primários (de base).

A concepção manual desse sistema se deu, basicamente, pelas características de
processamento seqüencial dos sistemas fontes para apoio à decisão e operacionais, e pelos
recursos computacionais disponíveis. Dessa forma, as informações chegam aos destinatários
muito tarde para serem utilizadas.

De um modo geral, as empresas do Setor Elétrico Brasileiro convivem com
sistemas de informação "velhos" e ultrapassados, seja quanto ao atendimento das
necessidades de informação dos níveis mais altos da gerencia, seja em relação à própria
tecnologia utilizada. Foram concebidos para atender necessidades departamentais, muito mais
a nível operacional, e com abrangência verticalizada na estrutura da empresa.

As bases de dados dos sistemas operacionais, principalmente Contabilidade e
Contas a Pagar, 6 que suportam as atuais necessidades de informação da alta administração,
através de tratamentos complementares de dados. Q custo da informação é assim
relativamente elevado, devido ã não integração dos sistemas que atendem aos níveis tático e
operacional. É também elevado o tempo requerido para disponibilização das informações em
seu estágio final.

As informações destinadas à alta direção das empresas são elaboradas em
microcomputadores e, na maioria das vezes, apresentadas sob a forma de relatórios impressos,
após um grande esforço dedicado à coleta das informações no seu estado bruto. Tais
relatórios, quase sempre, apresentam uma quantidade imensa de dados, difíceis de serem
interpretados e, em grande parte irrelevantes para o executivo interagir com o meio-ambiente
na administração do negocio.

A utilização da moderna tecnologia quase não está presente nesse segmento de
sistemas de "informação. Há deficiências no tocante â recuperação de informações dos sistemas
operacionais e de apoio â decisão, na própria apresentação dos resultados finais, na
consistência dos produtos gerados e, finalmente, na abrangência dos resultados desejados.

O sistema de informação executiva possui característica peculiar: seus relatórios
representam os desejos e necessidades dos gerentes em exercício, ou seja, süo personalizados
e não estruturados. Por essa razão, sofrem solução de continuidade quando das alterações
administrativas, já que sua aceitação depende da necessidade e, principalmente, da vontade de
cada administrador.

Com a evolução dos recursos de informática, agora voltados a processamento em
tempo real e sustentados por técnicas de bancos de dados, algumas empresas aprimoram seus
sistemas fontes, tento operacionais quanto de apoio à decisão, no sentido de possibilitar a
implantação do sistema de informações executivas com grau mais elevado de mecanização.
Nesse sentido, além de incluir análises e comentários para facilitar o entendimento, passaram
a utilizar recursos de informática mais apropriados na elaboração das informações de cunho
gerencial, como é o caso dos sistemas "on une", "softwares" de consulta a banco de dados
com linguagens voltadas aos usuários finais e recursos gráficos.
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3.3 SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO

Esses sistemas apresentam informações para todos os níveis gerenciais da
empresa, em particular para a diretoria e os departamentos.

Embora voltados para auxiliar o processo de planejamento empresarial e o
processo decisórío, apresentam a característica de processamento de transações rotineiras,
utilizando as informações produzidas pelos sistemas primários ou operacionais.

Incluem-se nesse segmento os Sistemas de Planejamento Econômico-Financeiro
e Orçamento.

33.1 Sistema de Planejamento Econômico-Financeiro

a) INVENTARIO DA INFORMAÇÃO

O planejamento econômico-financeiro numa empresa de energia elétrica envolve os
seguintes principais sistemas e subsistemas de informação;

a.1 Estudos tarifários
B2 Programação financeira de curto, médio e longo prazo
a J Custos e avaliação de desempenho
a.4 Projeção de demonstrativos financeiros.
a.5 Viabilidade econômico-financeirade investimentos

a.1 ESTUDOS TARIFÁRIOS

O conjunto de estudos tarifários está vinculado ao monitoramento, projeção e
simulação do denominado custo do serviço e das receitas das empresas. O custo do
serviço no modelo econômico-financeiro do setor elétrico brasileiro, conforme
previsto na legislação, deve ser igual à receita obtida com a venda de energia. Isso
significa que o custo do serviço inclui, além das despesas operacionais, a
depreciação, encargos diversos e a própria remuneração do investimento.

Para acompanhar, projetar e simular o custo do serviço, normalmente trabalha-se
com os seguintes principais blocos de informações:
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. Receita

Compreende valores econômicos (faturamento). A receita é elaborada com base
na previsão de mercado, e depois acertada com os valores verificados.

Sao valores das chamadas quantidades físicas de demanda e energia, vendidas
para cada classe de consumidor (e tensão, conforme o caso) e das respeciivas
tarifas. Apesar de ter profundas implicações financeiras, a função mercado
normalmente se acha fora da área de finanças nas empresas do Setor Elétrico do
Brasil.

As estimativas de venda de energia sao efetuadas em órgão colegiado do setor
(COMAM), coordenado pela ELETROBRÁS. As tarifas, equalizadas em todo
território nacional, sflo fixadas pelo órgão que representa o Poder Concedente, o
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, de comum
acordo com o Ministério da Economia. As receitas, quando insuficientes para
proporcionar a remuneração prevista em lei, sao (ou deveriam ser)
complementadas por recursos de uma câmara de compensação da remuneração -
RENCOR.

. Compras de Energia

Compreende também valores econômicos, tarifas unitárias e quantidades físicas
de demanda e energia, porém sob diferente classificação. As quantidades sao
determinadas por outro órgão colEgiado do setor, o Grupo Coordenador para a
Operação Interligada - GCOI para o Sul/Sudeste do pals. No Nordeste esta função
é exercida pelo Comitê Coordenador para Operação do Nordeste - CCON. As
tarifas nâo sâo sempre as mesmas para todos os câmbios supridora/suprida, e sao
estabelecidas exclusivamente pelo DNAEE.

. Custeio

Dispéndios necessários à manutenção da empresa, aí compreendidos gastos que
podem ser divididos em dois grandes grupos:

• Despesas com Pessoal (salários, encargos sociais, benefícios).

. Gastos com materiais e serviços de terceiros.

Integram também o custeio os impostos e taxas, d exceção do Imposto de Renda.
A maior parte desses gastos é levada â despesa, sendo a parcela remanescente
considerada investimento do exercício, rateada dentre os empreendimentos em
construção.

. Investimento Direto

Representa os dispéndios com a construção, ampliação ou reforma de instalações
de energia elétrica, tanto de geração quanto de transmissão e distribuição. Sao
chamadas imobilizaçOes. A depreciação é diretamente ligada à imobilização e
assume grande importância, no modelo vigente no Setor Elétrico Brasileiro, de
serviço pelo custo e remuneração garantida.
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. Indicadores EconAmko-Financeiros

Necessários e de especial importância no caso brasileiro, onde a inflação alta 6 a
tônica, responsável por grandes distorções no modelo e causadora de prejuízos às
empresas de energia elétrica.

Com esses blocos de informavSes, monta-se o custo do serviço da empresa, em
base mensal e anual. Esse produto final 6 utilizado como instrumento básico para
o gerenciamento da evolução dos custos pelo DNAEE. Na prática, o que ocorre 6
uma constante negociação entre esse órgão federal e as concessionárias. O
DNAEE pretendendo fiscalizar a evolução dos custos, com o poder de aceitar ou
nao que determinadas despesas venham a ter cobertura tarifária. As empresas, por
sua vez, tentando justificar que eventuais elevações de gastos sejam incluídas no
custo do serviço pelo qual pagarão os consumidores.

O custo do serviço de cada concessionária 6 utilizado pelo DNAEE no cálculo das
tarifas nacionais de energia elétrica que, teoricamente, deveriam remunerar os
investimentos das empresas até o nível máximo de 12% ao ano, bem como no
cálculo do fluxo intrasetorial de recursos que compensa as empresas com
remuneração inferior ao mínimo legal de 10%. Para tanto, o DNAEE faz uso de
aplicação computacional específica, desenvolvida em microcomputador.

No nível da gerência interna da concessionária, o agregado "Custo do serviço*
permite a análise comparativa com empresas congêneres, a previsão da receita
econômica, a visualização do investimento a ser imobilizado a curto prazo,a
visualização da taxa de remuneração do exercício e a magnitude dos recursos a
serem eventualmente transferidos ou recebidos nos casos de se obter uma taxa de
remuneração superior a 12% ou inferior a 10%, respectivamente.

Além dos estudos tarifários vinculados diretamente ao custo do serviço, a área de
Planejamento Econômico-Financeiro emprega sistemas de informações associados
ao cálculo dos custos marginais de expansão da empresa, destinados,
principalmente, a servir como referência para definir a estrutura da tarifa. Os
custos marginais são úteis também para propiciar um posicionamento da alta
direção acerca de qual deveria ser a tarifa a ser cobrada pela concessionária
regional,numa perspectiva de tarifa desequalizada e instrumento gerencial para
analisar o mercado sob o ponto de vista da rentabilidade de cada segmento.Os
cálculos dos custos marginais requerem sistemas altamente especializados, hoje
disponíveis em poucas concessionárias, além do DNAEE e ELÈTROBRAS.

A inflação e os sucessivos planos de estabilização têm prejudicado a qualidade das
projeções econômico-financeiras. Este fato, aliado a uma política contraditória,
que ora tenta recuperar tarifas, ora as mantém muito baixas, acentua as incertezas
quanto ao futuro, dificultando o trabalho prospectivo na área.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS

Este sistema de informações compreendo o fluxo de caixa projetado da empresa, para
diversos horizontes de tempo. Quanto menor o período de tempo abrangido, tanto
maiores serão o detalhamento das informações e a precisão das estimativas.

No caso de programação financeira, os sistemas têm de ser construídos de forma a
levar em conta o "timing" das entradas e saídas de recursos. Assim, por exemplo, ao
se estimar a receita com a venda de energia, faz-se necessário considerar o tempo
decorrido entre o fornecimento de energia e a respectiva entrada de recursos no
caixa.
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De modo análogo, uma eventual taxa de inadimplência é prevista, tudo no sentido de
se obter um número o mais próximo possível do que a empresa terá a sua disposição.
Em decorrência da conjuntura nacional e setorial, as concessionárias de energia
elétrica hoje não dispõem de instrumentos eficazes para controle e programação
financeira. Os instrumentos disponíveis não foram adaptados ã realidade que, por sua
vez, apresenta níveis muito elevados de incerteza, como:

. excessiva interferência de órgãos controladores externos, dificultando a
determinação dos investimentos e despesas correntes.

• inexistência de fontes de recursos adequadas para o equacionamento de um
programa mínimo de obras.

. no caso das geradoras, há ainda a incerteza quanto à realização das receitas, uma
vez que as distribuidoras não tem conseguido quitar suas faturas de energia
comprada.

Um parâmetro muito importante da programação financeira é a rara cambial. Sua
evolução e previsão têm grande peso nos dispêndios com a energia comprada de
Itaipu e com o serviço da divida externa. As despesas devem ser tratadas com os
mesmos cuidados, alinhando-se todos os tipos de dispêndios, desde os ligados a
investimentos e custeio, até os referentes ao serviço da divida.

O setor dispõe de modelo de simulação financeira para o conjunto das empresas,
capaz de calcular níveis tarifários visando o seu equilíbrio econômico-fuianceiro. Tal
modelo, desenvolvido pela ELETROBRÁS, foi utilizado quando da elaboração do
Plano de Recuperação do Setor Elétrico - PRS, em suas diversas versões.

De um modo geral, o planejamento financeiro das empresas de energia elétrica se
utiliza de modelos computacionais próprios, capazes de simular os resultados
econômicos e financeiros da empresa a partir de determinadas premissas de
mercado, tarifas, inflação, investimentos, políticas de captação e pagamento de
recursos de terceiros, custos, etc.. Tais modelos podem ser abrangentes e ter como
saída o conjunto de demonstrações financeiras projetadas da empresa. São conhecidos
como "Modelos Corporativos", a exemplo dos desenvolvidos pela ELETROBRÁS
com a participação de algumas das empresas do setor. A primeira versão foi
desenvolvida para equipamento de grande porte, e a segunda, conhecida por MCE 2,
para microcomputadores.

São também utilizadas aplicações computacionais, geralmente em
microcomputadores, que fornecem informações mais detalhadas sobre um ou
mais módulos do Modelo Corporativo. É o caso, por exemplo, dos
programas de projeção do serviço da dívida da empresa, do custo do serviço
projetado, do fluxo de caixa, despesas com compras de energia elétrica e receitas
projetadas.

Alguns órgãos controladores externos fornecem aplicações computacionais,
geralmente em microcomputador, para preenchimento com dados das empresas
controladas. É o caso, por exemplo, do Programa de Dispêndios Globais - PDG, do
Ministério da Economia, e do PLANTE - Planejamento das Tarifas de Energia
Elétrica, do DNAEE.
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CUSTOS EAVAUAÇÀO DE DESEMPENHO

Esse sistema de informações destina-se primordialmente à alta direção da empresa.

Através da construção de séries históricas da evolução dos custos, em diversos níveis
de agregação ava li a-se,por exemplo, o comportamento da produtividade, os itens de
custo que cresceram mais que a inflação, as economias de escala eventualmente
obtidas com a expansão do mercado, e a participação dos diversos itens no custo total.

Os sistemas de custo e avaliação de desempenho devem ser desenvolvidos para
utilização conjunta por diversas concessionárias, objetivando permitir analises
comparativas de performance.

Existem alguns modelos computacionais aplicáveis â avaliação do desempenho das
empresas estatais em geral, embora nenhum deles se adeque especificamente ao
Setor Elétrico. Mesmo porque existem diferenças significativas entre as empresas,
no tocante a diversidade de seu mercado, modalidade de geração de energia
(hidráulica ou térmica), antigüidade dos ativos, dentre outras, que muito dificultam a
comparação de desempenho.

Os relatórios de saída dos sistemas de informação ligados a custos e avaliação de
desempenho são geralmente sucintos, auto-explicativos, baseados em índices e em
análises verticais e horizontais.

a.4 PROJEÇÃO DE DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

Esse sistema compreende uma série de subsistemas de informações, que convergem
para os três seguintes principais relatórios:

• Balanço Patrimonial
. Usos e Fontes de Recursos
. Demonstração do Resultado do Exercício

As informações visam atender demandas de natureza governamental, de instituições
de financiamento, de acionistas e de gerenciamento interno.

a.5 VIABILIDADE ECONÔMICO-FESANCEIRA DE INVESTIMENTO

Sistema de informações destinado a subsidiar a direção da empresa no que tange a
decisões de investimento. Normalmente utiliza o instrumental tradicional de avaliação
de projetos, cotejando-se custos e benefícios associados a um ou mais projetos de
investimentos da concessionária. O saldo de benefícios menos custos, no período
compreendido entre o início dos desembolsos e o fim da vida útil do projeto,
propicia uma avaliação da atratividade do empreendimento, através dos seguintes
principais parâmetros:

. Valor presente líquido do fluxo a uma determinada taxa de desconto.

. Tempo de retomo do investimento
("pay-back").

. Taxa interna de retorno.
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b) MECÂNICA DE DISTRIBUIÇÃO

O departamento de planejamento econômico-financeiro de uma concessionária de
energia elétrica trabalha com dados oriundos de diversos órgãos da empresa para
viabilizar suas projeções.

A interação direta se dá especialmente com as seguintes áreas/funções:

- Mercado e arrecadação, para obtenção dos volumes de venda previstos por tipo de
consumidor, a arrecadação verificada e o nível de inadimplência.

- Orçamento, para obter as previsões de dispendios de custeio e investimento anuais.

- Planejamento da expansão, que fornece informações relativas ao Programa Pluríanual
de Investimentos e os custos e benefícios associados a cada projeto em análise.

- Captação de recursos, que informa o volume de recursos e o tipo dos financiamentos
que serão tomados e o serviço da divida passada e futura.

- Planejamento da operação, para obter o volume de energia a ser adquirida de
terceiros.

- Contabilidade

As informações da área de Planejamento Econômico-Financeiro integram, juntamente
com as informações do Planejamento da Expansão e da Operação do Sistema, a função de
Planejamento Estratégico das Empresas.

Todas as áreas da empresa, via orçamento de custeio e de investimentos, fornecem
informações quanto à previsão de dispendios. Os valores realizados advém da
Contabilidade, quando sob o enfoque econômico, e, sob o enfoque de caixa, dos
Sistemas Financeiros. Praticamente todas as áreas da Diretoria Financeira estão
envolvidas com o fornecimento de informações para o Planejamento Financeiro. Mesmo
os sistemas que tratam informações no maior nível de detalhe, chamados de fontes, a
exemplo da Folha de Pagamentos, Contas a Pagar, a Receber, dentre outros, alimentam
com informações consolidadas a área de Planejamento Financeiro.

Entretanto, dada a multiciplicídade de sistemas em questão e ao fato das informações
serem consolidadas e portanto, pouco volumosas, via de regra as informações s3o
passadas de forma nflo automática, ou seja, em papel.

Normalmente sáo geradas várias hipóteses de trabalho, a partir das diferentes premissas
consideradas. A situação esperada é levada ãs instâncias superiores da administração da
empresa - Diretoria, Conselho de Administração e Assembléia de Acionistas - sob a
forma de relatórios impressos em papel.
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Sistema de Orçamento

a) INVENTÁRIO DA INFORMAÇÃO

Partindo-se do conceito de que o Orçamento Pluríanual é a expressão monetária dos
planos aprovados no ciclo de planejamento, é fundamental que estes contenham
detalhes que permitam aos órgãos participantes ter uma base claramente definida, onde
possam obter informações para elaboração de suas estimativas e, principalmente,
subsidie a alta administração com informações gerenciais.

Os componentes de um sistema orçamentário global sao os seguintes:

a.1 ORÇAMENTO DE LONGO PRAZO

Desenvolvido para um período de 8 a 10 anos, de forma global, contém os objetivos e
metas definidas pela alta administração, através do planejamento estratégico da
empresa.

%2 ORÇAMENTO DE CURTO PRAZO, OU ANUAL

Elaborado após a aprovação do orçamento de longo prazo, corresponde a um
detalhamento dos valores e quantidades incluídos para o primeiro exercício.

As principais peças constantes do orçamento anual sâo:

.Orçamento de Investimento

Corresponde à previsão da execução de programas de construção, reformas ou
ampliação de instalações voltadas às atividades fins (geração, transmissão e
distribuição), como também as atividades meio (sedes administrativas, transportes,
comunicações, etc.). Compreende dispendios com pessoal, materiais, equipamentos e
serviços de terceiros.

•Orçamento de Despesas ou Custeio

O orçamento de despesas ou custeio compreende a estimativa de gastos necessários
na empresa, para que a administração possa ser exercida com eficiência e em todos
os seus níveis. Corresponde às necessidades de funcionamento da empresa,
compreendendo dispendios relativos a pessoal, material, serviços de terceiros,
energia comprada, combustível para produção de energia elétrica, despesas gerais e
outras despesas.

.Orçamento de Compras

Instrumento pelo qual sâo previstas as necessidades em quantidades e no prazo de
aquisição de materiais e equipamentos para aplicação direta em obras ou atividades e
em estoques regulamentares para operação e manutenção. Esse orçamento decorre
dos orçamentos econômicos de despesas e de investimento, ou seja, ambos precisam
estar concluídos antes da elaboração do Orçamento de Compras.

18



b) SETORES RESPONSÁVEIS

Todos os órgãos da estrutura organizacional da Empresa sao responsáveis pela alocação e
gestão das dotações orçamentárias.

Para efeito de orçamento, normalmente sao consideradas como áreas de
responsabilidade os órgãos situados até o terceiro nível hierárquico da estrutura
organizacional da Empresa (nível de Divisão, nas estruturas com Diretoria,
Departamento e Divisões).

O Departamento de Planejamento Econômico-Financeiro tem por responsabilidade a
consolidação, divulgação, controle, acompanhamento e análise dos orçamentos.

c) MECÂNICA DE DISTRIBUIÇÃO

Nos Orçamentos de Custeio e Investimentos, as previsões de gastos são oriundas dos
órgãos da empresa em determinado nível hierárquico pré-estabelecido. Os valores
realizados sâo obtidos do Sistema Contábil que processa informações oriundas do
Sistema Financeiro, Suprimentos e de Pessoal.

No Orçamento de Compras as previsões sao elaboradas pela área responsável pela gestão
de estoques, através de consolidações e ajustes nos dados de previsões dos outros
orçamentos. Os valores realizados sao oriundos do Sistema de Suprimentos e do Sistema
Financeiro através do Contas a Pagar.
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3.4 SISTEMAS OPERACIONAIS

Esses sistemas suportam operacionalmente as atividades da empresa, e sSo a base
para os sistemas de apoio à decisão e de informações executivas.

Incluem-se nesse segmento os sistemas financeiro e de contabilidade.

3.4.1 Sistema Financeiro

a) INVENTÁRIO DA INFORMAÇÃO

O Sistema Financeiro nas empresas de energia elétrica 6 responsável, basicamente, pelo
acompanhamento e controle dos pagamentos e recebimentos. Compreende os seguintes
sistemas e ou subsistemas de informação:

a.1 Contas a Pagar

t-2 Contas a Receber

&3 Tesouraria e Câmbio

a.4 Gerencia de Empréstimos e Financiamentos

&5 Gerência de Acionistas

a.6 Seguros

a.7 Contas a Pagar

a.l CONTAS A PAGAR

Responsável pelo controle dos pagamentos a serem efetuados, abrange desde o registro
dos compromissos (contratação de serviços, pedidos de materiais e equipamentos, etc.)
até suas efetivas liquidações. Permite, dessa forma, a elaboração dos processos de
pagamentos, determinar o vencimento, o valor e as classificações contábil e
orçamentária. Na situação atual da maioria das empresas do setor, este sistema nâo está
integrado com as bases de dados de suprimentos, orçamento, contabilidade e gestão de
obras. O acompanhamento financeiro de todos os compromissos da empresa apresenta
duplicidade de informação, controles paralelos e processos manuais indesejáveis.

Zl CONTAS A RECEBER

A arrecadação de contas de energia elétrica constitui a principal fonte de recursos das
empresas distribuidoras. Assim como a venda em grosso de energia para as geradoras
merece a preocupação constante da área financeira quanto a utilização de dispositivos
que possibilitem seu gerenciamento, de forma a manter um alto indice de arrecadação
sobre o faturamento, permitindo a segurança e agilização dos ingressos de receitas.
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Os recursos gerados pelo suprimento e fornecimento de energia elétrica, são
normalmente recolhidos através da rede bancária, ou diretamente na tesouraria das
empresas. A arrecadação efetuada por agências bancárias localizadas fora da sede da
empresa é repassada para as agências centralizadoras dos respectivos bancos, situadas
na mesma praça da sede.

• 3 TESOURARIA E CÂMBIO

A Tesouraria deve manter o controle sobre a disponibilidade de numerário, efetuar
pagamentos das obrigações, depósitos e recebimentos em moeda nacional.

O sistema de câmbio deve controlar e processar as liberações e obrigações em moeda
estrangeira no que diz respeito a importações, financiamentos e empréstimos.

a.4 GERÊNCIA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Esse sistema de informação compreende a contratação e a administração de toda a dívida
contraída, tanto no mercado financeiro nacional como no internacional, para fazer face
ao programa de atividades da companhia. Engloba também as atividades relacionadas a
estudos e análises do custo médio da divida, a evolução do mercado de capitais, as
previsões do serviço da dívida, necessidades de novos recursos e o acompanhamento de
suas realizações.

IL5 GERÊNCIA DE ACIONISTAS

Tem a função de registrar, emitir e controlar as ações da empresa, bem como
operacionalizar as novas subscrições de capital social, a distribuição e a reinversão de
dividendos. Registra, ainda, os títulos representativos de participações em outras
empresas e os créditos decorrentes de dividendos e bonificações.

a.6 SEGUROS

Cabe ao sistema de seguros controlar o desenvolvimento e a implementação da política
de seguros da empresa, analisando as condições técnicas, econômicas e as
peculiaridades dos riscos envolvidos inerentes as atividades da empresa. Engloba
também a análise da adoção de franquias, a inclusão nas apólices vigentes ou seguros
novos, assistência técnica as demais áreas, propondo medidas para a minimização dos
custos com seguros através de políticas de aferição de riscos envolvidos. O processo
deve considerar a troca de informações com entidades do sistema segurador nacional e
estrangeiro, sobre as opções técnicas de coberturas adequadas dos riscos da empresa.
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b) SETORES RESPONSÁVEIS

Departamento de Arrecadação

Responsável pelo Contas a Receber (arrecadação das contas de energia elétrica).

Departamento de Operações Financeiras

Responsável pelo Contas a Pagar, Tesouraria e Câmbio, Seguros e Gerencia de
Acionistas.

Departamento de Recursos Financeiros

Responsável pela Gerência de Empréstimos e Financiamentos.

Departamento de Planejamento Financeiro

Responsável pela projeção do serviço da dívida e quantificação da necessidade de novos
recursos.

C) MECÂNICA DE DISTRIBUIÇÃO

Contas a Pagar

As informações sâo oriundas de todos os órgãos da empresa, relativamente aos
compromissos assumidos, gerando informações para os sistemas de Contabilidade,
Tesouraria e Orçamentos.
Contas a Receber

Recebe informações, principalmente da rede bancária e da Tesouraria, através dos
canhotos das contas de energia elétrica e faturas diversas. Alimenta os sistemas de
contabilidade e orçamentos.

Tesouraria

Recebe informações do Contas a Pagar, Contas a Receber, Câmbio e Seguros. Presta
informações ao Orçamento e Contabilidade.

Câmbio

Se relaciona com a Tesouraria, Orçamento, Contabilidade, órgãos governamentais
relativos â parte de câmbio (Banco do Brasil, Banco Central e Instituto Nacional de
Propriedade Industrial).

Gerência de Empréstimos e Financiamentos

Se relaciona com Orçamento, Contabilidade, Câmbio, Organismos Financeiros
Nacionais e Internacionais e órgãos governamentais.
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Gerência de Acionistas

As informações são oriundas da Assembléia de Acionistas, Contabilidade, acionistas
controladores, Comissão de Valores Mobiliários e Bolsas de Valores.

Seguros

Recebe informações da área de Patrimônio e das Seguradoras, fornecendo elementos ao
Contas a Pagar, Contas a Receber e Contabilidade.

3.4.2 Sistema de Contabilidade

a) INVENTÁRIO DA INFORMAÇÃO

Este sistema compreende a contabilidade da empresa no que diz respeito a
contabilidade geral, contabilidade de custos e controle patrimonial.

a.1 CONTABILIDADE GERAL

Cabe â contabilidade geral efetuar e manter os registros contábeis conforme
detalhamento constante do Plano de Contas do Serviço Público de Energia Elétrica,
definido pelo DNAEE, e a elaboração de relatórios atendendo a legislação comercial,
fiscal e societária do país, além da legislação específica do Setor Elétrico.

Os registros contábeis são atualizados através de lançamentos manuais ou mecanizados,
oriundos de duas fontes:

.Sistemas Fontes

Pessoal, Financeiro, Bens Patrimonais, Faturamento, Arrecadação, Materiais, etc..

•Lançamentos gerados por rotinas internas ao Sistema de Contabilidade

Rateios, Depreciação, Correção Monetária, etc.

&2 CONTABILIDADE DE CUSTOS

A Contabilidade de Custos compreende a apuração e a análise de custos de investimento
(ordens em curso) e custos operacionais (relativos a estrutura da empresa) em diversos
níveis pré-definidos, de acordo com as necessidades da empresa.

Essa função é necessária, uma vez que a contabilidade geral não contempla o nível de
informações e os controles requeridos no que diz respeito aos custos. Em algumas
empresas, as duas funções (Contabilidade Geral e de Custos) são abrangidas por um
mesmo sistema automatizado. Quando isto ocorre, o nível de detalhamento contábil é
sempre maior que o requerido pelo Plano de Contas.
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CONTROLE PATRIMONIAL

Esta função compreende o controle físico (identificação e localização) e contábil (conta,
valor histórico, depreciação, amortização etc.) dos bens de propriedade da empresa,
conforme definido pela legislação especifica (Portaria 36 do DNAEE, de 23.04.83).

b) SETORES RESPONSÁVEIS

Departamento de Contabilidade

C) MECÂNICA DE DISTRIBUIÇÃO

Os lançamentos no Sistema Contábil são originários de várias fontes, dependendo da
informação gerada:

1. Movimentação de material (recebimento, saída, devolução e transferência)

Gerados pelo Sistema de Material, gerenciado pela área de Suprimentos.

2. Fatos financeiros

Gerados pelos Sistemas Financeiros (Contas a Pagar, Contas a Receber, Tesouraria,
etc..)

3. Fatos econômicos relativos a serviços executados

Gerados com base nas medições efetuadas nas obras.

4. Proventos, descontos e encargos sociais

Gerados pelo Sistema de Pessoal - Folha de Pagamento.

5. Serviços auxiliares (transporte e laboratório, dentre outros)

Sao apropriados mensalmente as ordens em curso, com base na efetiva utilização
desses serviços.

Sao produzidos pelo sistema diversos relatórios para atendimento de exigências
legais e de inúmeras entidades externas.
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4. ANÁLISE DA INFORMAÇÃO ATUAL DISPONÍVEL E REQUERIDA

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Segando Anthony, Dcardcn e Vancil, em MANAGMENT CONTROL SYSTEMS
- Cases and Readings, cabe ao "Planejamento Estratégico1' definir políticas e objetivos
empresariais, decisões quanto a mudanças nesses objetivos e políticas, e decisões quanto à
alocação de recursos para tanto necessários.

O Controle Gerencial, por sua vez, trata da divisão do plano estratégico em
subdidivsões lógicas, da adequação de recursos para a consecução das subdivisões, da delegação
de responsabilidades e do acompanhamento dos resultados. O controle gerencial atua, pois, no
Plano Tático.

Por último, o Controle Operacional cuida da determinação das quantidades
especificas de pessoal, equipamentos e demais fatores de produção, necessários a cada
subdivisão do plano; da alocação desses recursos para que o plano possa ser implementado da
forma mais eficiente possível; da comparação do realizado com as projeções e da tomada de
ações corretivas onde necessárias.

A implementação prática desses conceitos varia grandemente no Setor Elétrico
Brasileiro, inclusive devido ao porte das empresas. Assim, a abordagem da informação
requerida é feita aqui em termos genéricos, ao invés de um sistema específico para uma
empresa em particular.

Parte-se do princípio de que toda informação solicitada pela alta administração das
empresas acaba disponibilizada pela gerencia intermediária. A qualidade dos sistemas de
informação gerencial existentes é que determina o tempo de resposta, o custo e o esforço da
obtenção e, não menos importante, o seu grau de confiabilidade.

De um modo geral, os sistemas de informação em uso foram desenvolvidos para
atender a situações específicas de cada órgão da empresa, quase sempre a nível de
departamento, sem levar em consideração necessidades de outros órgãos da mesma Diretoria.
Verifica-se, portanto, freqüentes incompatibilidades entre os chamados sistemas operacionais,
destes com os de apoio à decisão e, por tudo isso, os sistemas de informação executiva,
porventura existentes, não estão mecanizados. Quando muito, vemos implantada uma rotina de
emissão periódica de relatórios impressos, ditos gerenciais, distribuídos para a Diretoria e
Conselho de Administração.

O Diretor Financeiro e as gerências em nível de Departamento, dessa mesma
Diretoria, geralmente recebem relatórios periódicos, mais detalhados que os enviados à
Diretoria Colegiada.

Como decorrência da incompatibilidade entre os sistemas, que fornecem muitas
vezes informações diferentes e até mesmo conflitantes sobre um mesmo assunto, surge a
necessidade de se centralizar em um órgão ou pessoa, o processo de compilação de dados para
a produção dos relatórios gerenciais.

Muito freqüente nas empresas é a delegação da responsabilidade pela coordenação
dos relatórios a uma pessoa, geralmente subordinada diretamente ao Diretor Financeiro. Nem
sempre tal pessoa reúne os requisitos indispensáveis ao exercício da função: a capacidade de
crítica e de definição de forma e conteúdo dos relatórios, até mesmo porque não participa
diretamente da construção das informações, mas apenas de sua compilação. Portanto, a tarefa
de coordenação acaba recaindo de fato em um órgão da empresa, geralmente o Departamento
de Planejamento Económico-Financeiro. 2 5



Parcela significativa do tempo dos profissionais da área de planejamento
economico-financeiro é gasta com o levantamentos análise e o tratamento de dados, para
garantir níveis razoáveis de confiabilidade nas informações. Além de oneroso, o processo
centraliza o conhecimento em poucas pessoas na organização. Como contrapartida, verifica-se
a tendência de retenção, ou até mesmo de sonegação, de informações a órgãos de igual ou
menor hierarquia, prejudicando o sistema de informações como um todo.

O órgão centralizador das informações, ou "Construtor" como se usa atualmente
denomina-lo, utiliza dados preliminares ou estimados, quando não dispõe da informação
confiável no tempo hábil. Assim, dissimula as deficiências do sistema de informação gerencial
aos olhos da alta administração que, atendida em seus requisitos básicos, deixa a cargo das
gerencias intermediárias a incumbência de aperfeiçoar o sistema de informação gerencial.
Perpetua-se, pois, a falta de coordenação entre as diversas áreas que compõem a Diretoria
Financeira, e desta com as das demais Diretorias, no que diz respeito ao desenvolvimento do
sistema.

É difícil de precisar quais são, e quais não são, as informações gerenciais requeridas
pela alta administração das empresas. Em principio, todos os órgãos da estrutura
organizacional e funções exercidas na empresa prestam sua contribuição, em maior ou menor
escala, para o conjunto das informações gerenciais. De modo geral, adota-se o principio da
exceção nos textos discursivos, relatando-se os motivos dos principais desvios de percurso em
relação ás metas estabelecidas. Por outro lado, são fornecidas regularmente determinadas
informações numéricas, em formato padronizado e pouco mutável, para subsidiar as análises
da situação da empresa.Os sistemas de informação gerencial para fins de controle da gestão
econômico-financeira das empresas de energia elétrica devem fornecer, regularmente,
o seguinte conjunto mínimo de informações:

• Balanço Patrimonial Resumido

. Demonstração do Resultado do Exercício

. Demonstração do Custo do Serviço

. Fluxo de Caixa e/ou Origem e Aplicação de Recursos

. Evolução das Tarifas Médias de Compra e Venda de Energia

. Resumo da Produção, Compras e Vendas de Energia Elétrica.

. Acompanhamento Orçamentário de Investimento e Custeio, com Comentários
sobre os Principais Desvios.

. Relação de Principais Credores e Devedores e Respectivos Valores.

. Acompanhamento da Conjuntura Econômica: Inflação, Taxas de Câmbio, de
Juros, Mercados Financeiro e de Capitais.

. Indicadores de Performance
Rentabilidade, Endividamento, Liquidez, Capacidade de Pagamento, dentre
outros.

As informações devem fazer referência â posição no último mês conhecido, ao
acumulado até o mês, e â projeção para a totalidade do exercício. Comparações com anos
anteriores são desejáveis. Evidentemente, há que se expurgar das informações as distorções
causadas pela inflação, tarefa das mais complicadas.
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O período de tempo abrangido varia de acordo com o tipo da informação
requerida. Assim, o fluxo de caixa utilizado para definição das prioridades de pagamento e
para as aplicações financeiras das sobras temporárias de caixa tem a posição diária num
horizonte de 5 a 30 dias. No extremo oposto, a negociação de financiamentos junto a
organismos oficiais de credito externo requer projeções econômico-financeiras que abrangem
um horizonte de 15 anos, 5 passados e 10 a decorrer.

Importa ressaltar que a missão da maioria das empresas de energia elétrica no
Brasil confunde-se com objetivos maiores, de natureza política ou estratégica, dos acionistas
controladores e/ou do Governo Federal. Nesse contexto, investimentos sabidamente
antieconômicos para a empresa são justificados pelo retorno social dos projetos, a exemplo da
eletrificação rural em regiOes pouco atendidas, ligações residenciais nas camadas de baixa
renda e industriais de consumo intensivo com tarifas implícita ou explicitamente subsidiadas.
Via de regra, a missão das empresas privilegia o atendimento ao mercado em expansão, a
qualquer custo, em detrimento da eficiência, da maximização de resultados ou da riqueza dos
acionistas.

Há um grande número de agentes controladores externos, não necessariamente
acionistas, cuja demanda por informações requer verdadeiras proezas dos sistemas de
informação gerencial. Existem metas diferentes a serem alcançadas, múltiplas estruturas de
apresentação para uma mesma informação, diversas hipóteses de trabalho e premissas
utilizadas no estabelecimento de metas e planos. É relativamente elevada também a
rotatividade das pessoas nos cargos mais elevados da gerencia das empresas. Essas
características impactam de forma negativa os instrumentos de ação gerencial disponíveis.

O estabelecimento de metas sofre também a interferência de fatores exógenos, de
natureza conjuntural, a exemplo de:

• Inflação

. Política Tarifária das Autoridades Governamentais

• Efeitos de Sucessivos Planos de Estabilização Econômica

. Incerteza quanto a Aportes de Recursos Governamentais

A impossibilidade prática de se estabelecer metas factíveis e a excessiva
interferência sobre as empresas, tanto das conjunturas econômica e política quanto dos
controladores, culminaram no descrédito dos instrumentos tradicionais de controle da gestão
econômico-fínanceira das empresas, em particular o orçamento e os custos.
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42 SISTEMA DE INFORMAÇÕES EXECUTIVAS

42.1 Seleção da Informação

Diversos problemas interagem na seleção de informações para os Sistemas de
Informações Executivas, entre os quais destacam-se:

a) Os sistemas de informação de apoio nao têm a devida flexibilidade para adaptações, de
modo a acompanhar o dinamismo e as mudanças nos processos que interagem com
meio ambiente.

b) A própria direção das empresas do Setor Elétrico, na maioria das vezes, nao define o que
quer e em que nível de detalhe, sendo necessário diversas versões até a conclusão de um
produto, que mesmo assim, acaba se mostrando vulnerável frente ao dinamismo dos
requisitos governamentais.

c) Apesar de todo o esforço dedicado à obtenção de produtos nesta área, eles nao contemplam
informações preditivas, contendo muito mais informações sobre assuntos irrelevantes e
informações no seu estado bruto, c que nao tem permitido a análise das tendências em
função da conjuntura econômico-financeira do pais.

d) As áreas onde são geradas as informações nao participam, na sua grande maioria, da
elaboração de relatórios para o alto escalão das empresas, contribuindo para
inconsistências, redundâncias e erros de interpretação.

e) A não integração dos sistemas operacionais também tem dificultado a coleta manual de
dados, retardando a obtenção do resultado final, além de sua compatibilização.

f) As constantes alterações das exigências governamentais vem sobrecarregando as áreas, no
tocante â geração de relatórios, que em nada contribuem para facilitar a administração
dos negócios.

4.2.2 Definição da Informação Complementar

Para que os sistemas de informação executiva forneçam subsídios para a gestão
empresarial, os seguintes pontos devem ser observados:

a) Os sistemas de informação devem ser concebidos considerando os processos,
independentemente da estrutura organizacional da empresa. Na verdade, os processos
permeam inúmeras áreas da empresa, através de atividades ou conjunto de atividades
pertinentes. Desta forma, as bases de dados poderão ser geradas gradativamenie, e
atenderão ãs necessidades da empresa e não de áreas especificas, conforme a
conveniência.

b) O primeiro passo que deve nortear a concepção desses sistemas é a definição dos "Fatores
Críticos de Sucesso* da empresa e, num menor nível, das áreas de sua estrutura
organizacional.

c) Os sistemas de informação, nos níveis tático e operacional, devem ter arquitetura suportada
por softwares capazes de dar respostas mais rápidas frente ao dinamismo e à freqüência
das mudanças dos processos,
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4 3 SISTEMAS DE APOIO A DECISÃO

43.1 Sistema de Planejamento Economko-Financeiro

a) SELEÇÃO DA INFORMAÇÃO ATUAL

Os sistemas de informação ligados ao Planejamento Econômico-Financeiro apresentam
uma série de problemas.

O primeiro deles refere-se ao fato de que os dados necessários encontram-se bastante
dispersos na Companhia, e não podem ser acessados diretamente via terminal de
computador ligado a um sistema central de informações. Dessa maneira, é necessário
interagir individualmente com uma série de órgãos da empresa, o que acaba por se
transformar num fator condicionante da pouca agilidade de alguns dos produtos finais
da área de Planejamento Econômico-Financeiro. O problema se agrava, uma vez que a
maioria das empresas de energia elétrica do Brasil foi forjada em um tipo de cultura que
redundou em um elevado grau de estanqueidade das suas diferentes áreas,
preponderando uma visão muito mais setorial do que empresarial.

A rigor, todas as informações requeridas pelo Planejamento Econômico-Financeiro
tornam-se disponíveis quando solicitadas. Variam, e enormemente, a qualidade da
informação, o prazo e o custo de sua obtenção.

A confiabilidade e a agilidade do sistema de informações utilizado pelo Planejamento
Econômico-Financeiro dependem, fundamentalmente, dos sistemas fontes que o
alimentam com dados de entrada e das ferramentas disponíveis.

Uma outra dificuldade está relacionada à crônica instabilidade da moeda brasileira, que
nos últimos S anos atingiu proporções tais que praticamente se torna impossível
trabalhar a preços correntes (via estimativa de um indexador). Por outro lado, os
cálculos a preços constantes se degradam com tal velocidade, que se tornam totalmente
inoperantes. Por último, o uso de uma moeda forte (dólar) tem se mostrado
recentemente muito complexo, dado que a taxa de câmbio tem registrado também
acentuada arritmia.

Além disso, existe o problema de se trabalhar com diferentes hipóteses de inflação
projetada, uma vez que órgãos controladores externos estabelecem premissas diferentes
para o comportamento dos preços, salários e tarifas.
Ainda como decorrência da questão inflacionária e do uso de índices que não refletem a
variação de preços, os ativos imobilizados das concessionárias, que constituem a base de
cálculo de sua remuneração, são registrados contabilmente com valores bastante
defasados. Isto provoca grandes distorções na fixação de tarifa e na transferência de
recursos através dos mecanismos que viabilizam a adoção de uma tarifa única de energia
elétrica para todo o país. Esta situação tem profundas implicações gerenciais, dado que a -
administração das concessionárias não dispõe de parâmetros reais sobre o valor de seus
ativos e patrimônio líquido.

A inconsistência da política tarifária diminui as possibilidades de se projetar com acerto
a receita de vendas, visto que o reajuste tarifário não se verifica segundo critérios pré-
estabelecidos e sim baseado em preceitos aleatórios.
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O acompanhamento e a gestão do custo do serviço das empresas pelo Governo Federal,
por intermédio do DNAEE, evidencia-se, por tudo isso, bastante controverso,
multiplicando-se o número de pendências entre aquele órgão federal e as
concessionárias. Nas discussões referentes ao custo do serviço projetado, as
divergências sobre parâmetros adotados são, as vezes, insuperáveis.

Uma das principais causas do descrédito das projeções econômico-financeiras é a
insistência em se manter programas plurianuais de investimento muito acima da real
capacidade financeira das empresas.

Especialmente no que diz respeito a custos, constata-se uma indisponibilidade muito
grande de informações, derivada do modelo de serviço pelo custo, com tarifa única e
mecanismos de transferencia intrassetorial de recursos. As distorções vivenciadas
durante muitos anos pelas empresas levaram a uma ausência de informações relativas a
custos, o que tem inviabilizado uma gestão empresarial baseada na avaliação e
acompanhamento de custos desagregados.

Com relação à viabilidade econômico-financeira de investimentos, verifica-se também
um certo descaso da parte de um significativo número de concessionárias, com
empreendimentos sendo decididos em bases essencialmente políticas, sem levar em
conta critérios técnicos de avaliação de projetos.

Uma das tarefas que muito ocupa a área de Planejamento Econômico-Financeiro é a
compatibilização de informações de mesma natureza, oriundas de órgãos diferentes. Por
exemplo, dados sob o enfoque econômico, fornecidos pela Contabilidade e também
pela área responsável pelo sistema que gera a informação.

b) DEFINIÇÃO DA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

A partir do diagnóstico realizado no tópico anterior, pode-se alinhar como necessários
os seguintes principais procedimentos/informações complementares aos atuais:

b.l AUTOMAÇÃO/AGILIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO

É fundamental reduzir-se o tempo para levantamento dos dados necessários à realização
do Planejamento Econômico-Financeiro da empresa. Nesse sentido, recomenda-se a
construção de uma cadeia de subsistemas de informações congregando os dados
demandados pelo planejamento. Em alguns casos, trata-se de tornar possível que os
sistemas existentes na área de Planejamento Econômico-Financeiro "conversem" entre
si e com os subsistemas das demais áreas da empresa envolvidas no processo de
planejamento.

b.2 Em termos ideais, os sistemas de informação utilizados pelo Planejamento Econômico-
Financeiro deveriam buscar dados de forma automática nos demais sistemas fonte da
área financeira, principalmente dados realizados na Contabilidade.

b.3 REALISMO NO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

As projeções econômico-financeiras da empresa devem ser baseadas nos investimentos
julgados factíveis, e não no desejo de expansão das diversas áreas. Projeções para fins de
pleito de financiamento de projetos específicos poderão ser tratadas de forma
diferenciada daquelas vinculadas à administração da empresa.
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b.4 CUSTOS

A empresa deve desenvolver um sistema que permita o conhecimento de seu custo
padrão, ou outro parâmetro qualquer, como o custo marginal. É fundamental que o
sistema seja automatizado e integrado, permitindo o acompanhamento da evolução dos
custos, com a menor defasagem possível, e sua agregação de todas as maneiras
demandadas pela gerência e pela area de planejamento financeiro.

bi5 ÊNFASE NA VIABILIDADE DE INVESTIMENTOS

A avaliação de projetos em bases tecnko-econômicas deve ser pré-requisito para as
decisões de investimento. Para isso, é fundamental que o Departamento de
Planejamento Econômico-Financeiro trabalhe de forma integrada com o Planejamento
do Sistema Elétrico, no sentido de assegurar fluxos de informações entre as áreas, de
modo a analisar projetos de maneira ágil e objetiva, sempre tendo como destinatário a
diretoria da empresa.

C) DETERMINAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS

Os sistemas de informação ligados ao Planejamento Econômico-Financeiro têm como
objetivo central dar conhecimento e subsidiar as decisões da diretoria da empresa no
tocante a:

• Capacidade de Investimentos
• Investimentos mais rentáveis
. Montante dos recursos a captar
. Gerência do caixa
• Evolução dos custos (passado e futuro)
. Evolução da tarifa (passado e futuro)
. Comparação com empresas congêneres (passado e futuro)
• Projeção do balanço patrimonial
• Projeção do resultado do exercício

Além da diretoria, os produtos do departamento de Planejamento econômico-Financeiro
se destinam a:

. Conselho de Administração

. Outros órgãos de planejamento da empresa

. Acionistas

. Empresas congêneres
• órgãos governamentais controladores
• Instituições financeiras

O funcionamento dos sistemas de informação, originários do departamento de
planejamento econômico-financeiro, depende de vários órgãos, notadamente:

. Diretoria

. Mercado
• Contabilidade
• órgãos de planejamento do sistema
. órgãos de Planejamentos das empresas congêneres
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A32 Sistema de Orçamento

a) SELEÇÃO DA INFORMAÇÃO ATUAL

Algumas empresas estatais de energia elétrica do Brasil têm convivido com
administrações de estilo mais político do que empresarial. Tal fato tem contribuído para
que o orçamento seja relegado a segundo plano como efetivo instrumento gerencial.

Há uma falta de conscientização da gerencia intermediária, e mesmo da alta
administração, sobre os benefícios da função orçamento para a gestão empresarial.

A prática generalizada de cortes lineares nos orçamentos das empresas estatais do Setor
Elétrico induz à superestimativa das previsões de dispêndios, em dimensões
diferenciadas em cada área da empresa, reduzindo a eficácia do orçamento como
instrumento gerencial.

As sucessivas tentativas de estabilização da economia, notadamente a partir de 1986,
levaram o Brasil a conviver com uma evolução de preços absolutamente imprevisível,
mesmo ao longo de um exercício, o que inviabiliza qualquer previsão de dispêndios e
concorre para deteriorar os mecanismos tradicionais de controle da gestão.

Como conseqüência dessa instabilidade econômica, as empresas sio obrigadas a
realizar sucessivas revisões em seus orçamentos, que se processam de forma lenta,
prejudicando os sistemas de controle e acompanhamento da informação gerencial, e
dificultam a gestão econômico-fínanceira.

Mesmo com índices elevados de inflação ao longo do ano, alguns órgãos governamentais
de controle, a exemplo da antiga Secretaria de Controle das Empresas Estatais - SEST,
mantinham o teto de dispêndios dos orçamentos, elaborados a preços de determinada
época, sem qualquer atualização.

As distorções do modelo econômico-financeiro do Setor Elétrico, materializadas
também através da inadimplência generalizada entre as empresas geradoras e
distribuidoras, introduziu uma importante componente de incerteza quanto a realização
da receita prevista no orçamento das empresas geradoras. Nas empresas distribuidoras,
a inadimplência de consumidores, notadamente as Prefeituras e Poderes Públicos,
agravada pela recessão econômica, traduz o mesmo efeito.
As empresas estatais de energia elétrica utilizaram, em determinado período, o conceito
financeiro por data de vencimento em seus orçamentos de custeio e de investimento.
Isto decorreu da exigência do órgão controlador externo - a Secretaria de Controle das
Empresas Estatais - SEST.
A experiência não foi bem suctdida. As empresas passaram a orçar seus dispêndios em
base econômica, para atender suas necessidades internas, e em base financeira para as
exigências externas. Com isso, criou-se um duplo acompanhamento, distorcendo o
sistema de informações gerenciais.

Na alimentação do sistema orçamentário de algumas empresas ocorrem, com certa
freqüência, irregularidades na classificação de gastos, como custeio ao invés de
investimento, e vice-versa, criando distorções no resultado da empresa.

O acompanhamento das realizações orçamentárias depende do sistema contábil
(apuração de custos) que, muitas vezes, sofre atrasos decorrentes de alterações institucionais
ou de procedimentos internos. Tal dependência prejudica o processo decísório pela nao
emissão de relatórios de acompanhamento no tempo adequado.
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b) DEFINIÇÃO DA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Identifica-se como necessário:

b.l Considerar os efeitos inflacionários, tanto no que diz respeito aos recursos disponíveis
para a realização dos programas (dotações anuais), como nos empenhos para realizações
futuras (compromissos já assumidos). Para tanto, julga-se conveniente a adoção de
critérios de correção que reflitam a inflação interna da empresa.

b.2 Agilidade no acompanhamento das realizações mensais, para possibilitar a tomada de
decisões no tempo adequado. Para tanto, o sistema orçamentário deverá prever a
disponibilidade de informações preliminares, realizadas até o dia anterior, referentes aos
itens gerenciáveis pelas diversas áreas.

b.3 Agilidade das revisões orçamentárias, na medida que estas reprogramações permitam a
necessária flexibilidade ao sistema para o processo como um todo ou que, havendo
alterações nas premissas inicialmente traçadas, a empresa evite a adoção de dados
orçados, total ou parcialmente ultrapassados. No entanto, embora seja imprescindível
ao processo orçamentário acompanhar a dinâmica das decisões, as quais poderão alterar
as hipóteses estabelecidas na elaboração das previsões, é preciso salientar ser muito
difícil o controle orçamentário sobre base móvel. Assim as reprogramações devem ser
usadas paralelamente ao orçamento aprovado, o qual deve ser mantido fixo, permitindo
avaliar o grau de acerto ou erro, mediante controles e acompanhamentos.

b.4 Maior conscientização da empresa sobre os conceitos e benefícios do instrumento
orçamentário para gestão empresarial e econômico-financeira, sendo necessário para
tanto:

- Participação efetiva na alocação e remanejamento das dotações anuais, já que o
orçamento aprovado pela Diretoria e Conselho de Administração da empresa
representa o montante de recursos disponível para a realização de seus programas, e
não a garantia da execução física desses programas.

- Constantes adaptações das quantidades físicas (remanejamento de
verba), dada a disfunção entre tarifas e custos praticados.

Para complementar as informações necessárias e dotar o sistema orçamentário da
flexibilidade desejada, é essencial manter um cadastro de dados físicos de obras (no
sistema de Gestão de Obras) e um banco de preços de materiais (no Sistema de
Suprimentos).

Um sistema orçamentário adequadamente estruturado e implantado propicia inúmeros
benefícios, dentre os quais podem ser destacados:

. Sensível melhora da gestão econômico-financeira da empresa

. Adequada alocação dos recursos disponíveis

. Determinação, de forma clara, das atribuições e responsabilidades de cada área.

. Facilidade de identificação da necessidade de novos recursos de terceiros.

. Permite o estabelecimento de metas a serem atingidas, de forma harmônica, além dos
procedimentos para aferição do desempenho.
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. Requer uma organização e procedimentos contábeis ágeis e de alto nível.

. Permite corrigir, em tempo hábil, as distorções significativas em relação às premissas
básicas estabelecidas.

. Possibilita a administração por exceção, na medida que o acompanhamento aponta as
distorções do previsto em relação ao realizado.

C) DETERMINAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS

Os usuários desse sistema são:

órgãos Internos

Fornecem informações referentes a alocação e/ou remanejamento das dotações e
recebem informações realizadas, com os desvios verificados.

Departamento de Planejamento EconAmico-Financeiro

Gerencia todo o processo, interagindo com os órgãos envolvidos no planejamento e na
elaboração.

Diretoria

Recebe informações referentes ao orçamento executivo para aprovação dos valores para
o exercício, bem como as realizações ocorridas, para decidir sobre a necessidade de
revisões orçamentárias.

Conselho de Administração

Recebe informações referentes ao orçamento executivo.

órgãos Externos

Recebem informações sobre o
e sua realização (custeio e investimento)

orçamento aprovado das empresas
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4.4 SISTEMAS OPERACIONAIS

4.4.1 Sistema Financeiro

a) SELEÇÃO DA INFORMAÇÃO ATUAL

a.1 CONTAS A PAGAR

O Setor Energético vem atravessando dificuldades de ordem econômico-financeira,
notadamente no que se refere à política de pagamentos, obrigando as empresas a uma
dinâmica eficientlssima, para saldar em dia os compromissos assumidos.

É comum os órgãos da empresa classificarem os dipêndios orçamentários e contábeis de
maneira divergente dos conceitos do Plano de Contas, acarretando distorções na
apuração do custo do serviço e no resultado do exercício.

*2 CONTAS A RECEBER

Devido à descentralização do recebimento de contas de energia elétrica pela rede
bancária, tornou-se difícil o controle e conferência da devolução dos documentos pelos
bancos, devido à grande quantidade envolvida, o tamanho da área de concessão e da má
qualidade dos serviços bancários, notadamente quanto â remessa dos canhotos com os
documentos de crédito, que muitas vezes não são efetuados através de sistemas
mecanizados (sistemas integrados de informações).

A arrecadação (recebimentos das contas de energia), deverá ser registrada
contabilmente, de forma a se apurar o montante dos consumidores que pagaram
(reconciliação da arrecadação), que servirá também como fonte de informação para a
reconciliação bancária.

a J TESOURARIA E CÂMBIO

A "permanência nos bancos dos valores arrecadados além do tempo necessário
(FLOAT), acarreta prejuízos à empresa, através do não pagamento em dia dos
compromissos, ou pela não aplicação financeira das disponibilidades.

Em alguns casos, a programação dos pagamentos e recebimentos diários não é efetuada
com a antecedência necessária, prejudicando o fechamento do caixa e a aplicação
financeira disponível.
A Tesouraria atua junto com a rede bancária nas discussões que objetivam a redução dos
custos da prestação dos serviços de arrecadação, considerados relevantes, e nas
negociações dos prazos de permanência dos recursos em poder dos bancos.

Os constantes planos econômicos decretados pelo Governo Federal têm afetado
substancialmente a área de câmbio, dificultando a atualização dos empréstimos,
financiamentos e importações, e obrigando os técnicos desta área a ter um conhecimento
de uma quantidade muito grande de leis, decretos e resoluções editados com excessiva
freqüência pela autoridade monetária, o Banco Central do Brasil.
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a.4 GERÊNCIA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Existe uma complexidade de serviços a serem executados, com relação à contratação de
empréstimos e financiamentos, visando atender as regulamentações de ordem legal
exigidas pelas autoridades monetárias brasileiras. Tal situação 6 agravada pelas
sucessivas alterações, efetuadas na legislação pelo Banco Central, decorrentes do "Plano
de Refinanciamento da Dívida Externa Brasileira", o que acarreta um constante
acréscimo de tópicos a serem discutidos com os agentes financeiros emprestadores, bem
como de formalidades a serem cumpridas por ocasião das contratações.

Os relatórios relativos a empréstimos, financiamentos e câmbio, obedecem à
consolidação de esquemas definidos que envolvem várias moedas de diferentes países,
tornando-se necessárias constantes atualizações dos registros, visando atender e
informar tanto órgãos externos como áreas internas da empresa.

A difícil operacionalização da atividade de empréstimos e financiamentos, como
mencionado anteriormente, torna problemático o desenvolvimento de um sistema
estruturado para atendimento dessa função. A contratação de novos empréstimos, com
características diversas, toma o sistema desatualizado, exigindo manutenções freqüentes
e em caráter de urgência.

Outro aspecto a mencionar diz respeito à diversidade de áreas (contabilidade, recursos
financeiros e tarifas e planejamento econõmico-financeiro) e funções envolvidas na
atividade, com conceitos e utilização diferentes para uma mesma informação, resultando
em múltiplos sistemas, com resultados freqüentemente divergentes.

a J GERÊNCIA DE ACIONISTAS

As empresas com capital aberto, que representam uma parcela muito pequena no Setor
Elétrico Brasileiro, contam com a possibilidade de utilizar o mercado de ações para
angariar recursos para suprir parte de suas necessidades financeiras. Atualmente, a
obtenção desses recursos sob a forma de capital próprio encontra-se praticamente
paralisada.
Desta forma, a área financeira vem exercendo o papel de administração do Capital
Social, requisito obrigatório de uma empresa, <'ontemplando eventuais modificações em
sua composição.

O mercado acionário é regulamentado por legislação específica, sob responsabilidade da
CVM - Comissão de Valores Mobiliários, que abrange, inclusive, o relacionamento
entre empresa e acionista, normalizando direitos e deveres de ambas as partes.

Algumas empresas do Setor Elétrico Brasileiro utilizam serviços de gerência de
acionistas prestados pela rede bancária.

a.6 SEGUROS

Considerando que os assuntos de seguros envolvem responsabilidades e valores
significativos em prêmios, há necessidade da existência, na própria estrutura das
empresas, de um órgão especializado, capaz de controlar e orientar a política a ser
adotada.

Os sistemas de informações de seguros não mostram maior complexidade. As empresas
estão satisfatoriamente atendidas nesse aspecto.
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b) DEFINIÇÃO DA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

A carência de recursos que o setor atravessa obriga as empresas a estabelecer níveis de
prioridade para o processo de pagamento, normalmente, de acordo com a seguinte
escala:

1. Compromissos inadiáveis (encargos, tributos, folhade pagamento, etc).

2. Compromissos com cláusulas especificas de atraso de pagamento.

3. Compromissos com fornecedores de mão-de-obra.

4. Compromissos com transporte de pessoal, etc.).

É imprescindível que esse sistema esteja integrado com as bases de dados de
suprimentos, orçamento, contabilidade e gestão de obras.

O relacionamento entre a empresa e a rede bancária deveria ter o sistema de informação
totalmente integrado e automatizado, para facilitar a troca de informações, evitando-se o
aguardo de malotes para processar o fechamento da arrecadação. Essas informações
também seriam utilizadas para reconciliar tanto a arrecadação como o saldo bancário.

A instabilidade da economia brasileira e da política setorial exigem freqüentes revisões
da programação financeira a curto prazo, atualizando-se os valores dos compromissos e
da arrecadação. Paralelamente, a área operacional da Tesouraria necessita de tempo
hábil para cumprir os pagamentos diários, tornando necessária a programação prévia
desses pagamentos.

As empresas distribuidoras de energia elétrica deveriam adotar critérios bem definidos
para controlar os dias de permanência do numerário arrecadado na conta corrente, para
o mínimo possível, para que as receitas ingressem na empresa o quanto antes.

Face as constantes alterações na legislação pertinente, bem como das diretrizes
acordadas nas renegociações da dívida externa do país, torna-se necessário um sistema
ágil e flexível que permita simular os impactos no fluxo de caixa, bem como no
orçamento executivo da empresa, de forma a subsidiar a Diretoria na tomada de decisão.
Para atender essa necessidade, o sistema deve possuir um modelo simulador, através do
qual torne-se possível recalcular a dívida dentro de novas condições, para apontar
rapidamente, em grandes números, o impacto causado.

C) DETERMINAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS

Os usuários desse sistema são basicamente as áreas integrantes da Diretoria Financeira.
Podem ser divididos em três grandes grupos:

1. Responsáveis pelo controle e confiabilidade de cada um dos pagamentos e
recebimentos.

2. Usuários das informações em estágio mais agregado

Total de pagamentos e recebimento segundo itemizaçfloprédeterminada e confron
tando-se valores previstos com valores realizados.

3. Usuários das informações por exceção

Compromissos vencidos e não pagos e créditos vencidos e não recebidos
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4.4.2 Sistema de Contabilidade

a) Seleção da Informação Atual

Os sistemas de contabilidade geral da maioria das empresas estatais de energia elétrica
foram construídos ou reformulados para atender o Plano de Contas e, de maneira geral,
produzem os resultados esperados pela função contábil, no tocante a legislação e
atendimento externo. No entanto os resultados esperados relativos a contabilidade
gerencial, para atendimento interno, não são atingidos plenamente.

A inflação e a desestabilizaçao da economia são males que afetam todas as atividades e
sistemas da empresa, em particular o de contabilidade, que necessita manter controles
adicionais em função dessa realidade (controle por indexador (BTN), correção
monetária, correção integral de balanço, etc.). Além disso, trata-se de um sistema
fortemente sujeito a alterações e adaptações a cada plano de estabilização econômica
(pacotes, mudança de moeda, e tc) .

Há uma falta de conscientização das áreas da empresa quanto aos benefícios do
acompanhamento eficiente e eficaz de custos. Com isso, deixam muitas vezes de
informar, ou informam tardiamente, os dados e fatos ocorridos, distorcendo o resultado
final.

As deficiências nos sistemas que geram lançamentos para o sistema de contabilidade,
principalmente no tocante à exatidão dos fatos geradores e sua temporalidade, distorcem
também o resultado final.

É muito comum nas empresas de energia elétrica utilizar-se o sistema de contabilidade
geral para controles dos mais diversos tipos (telefonemas, viagens, frota, etc.) em função
das áreas da empresa não possuírem controles específicos.

Nas empresas em que o orçamento é encarado pelo enfoque econômico, a apuração do
realizado orçamentário está fortemente ligada à apuração de custos. Assim, os
problemas na função acabam por se refletir no acompanhamento orçamentário.

O atendimento à legislação especifica do Setor Elétrico Brasileiro torna o controle
patrimonial uma tarefa estafante e dispendiosa, na medida em que o volume de bens
controlados é muito grande em todas as empresas e o nível de controle exigido nem
sempre corresponde às reais necessidades. Uma vez que o sistema de controle
patrimonial está fortemente vinculado às normas vigentes para o setor de energia
elétrica e ao controle contábil, e em função do grande volume de bens, em algumas
empresas o controle físico de bens não atende nem às necessidades gerenciais nem das
áreas detentoras dos bens.

Além disso, existem incompatibilidades entre a classificação Patrimonial, definida na
legislação especifica, e a itemizaçao definida pela ELETROBRÂS, utilizada para fins
orçamentários e de apropriação de custos de obras.

b) DEFINIÇÃO DA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Maior conscientização da empresa sobre os benefícios para fins gerenciais da apuração e
análise dos custos.
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Diminuição do tempo entre o registro de dados e a obtenção da informação gerencial. A
alimentação do sistema contábil deve ser ágil e confiável, aumentando a qualidade do
produto final.

Entendimento entre ELETROBRÁS e DNAEE, visando sanar as incompatibilidades
existentes entre as duas codificações utilizadas.

C) DETERMINAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS

Os usuários desse sistema são apresentados a seguir:

Cl ENTIDADES EXTERNAS QUE RECEBEM INFORMAÇÕES

- Comissão de Valores Imobiliários (CVM)
- Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE
-Receita Federal
-ELETROBRÁS
- Agentes Financiadores
- órgãos Controladores

B) ÓRGÃOS INTERNOS QUE RECEBEM INFORMAÇÕES

- Assembléia Geral de Acionistas
- Conselho de Administração
- Conselho Fiscal
- Diretoria
- Demais órgãos da empresa responsáveis pela administração
dos custos.

C) ÓRGÃOS INTERNOS QUE FORNECEM INFORMAÇÕES

- órgãos da área econômico-financeira
- órgãos da área de suprimentos
- órgãos que Prestam Serviços Auxiliares Gerais
- órgãos que Administram Obras
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5. DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO REFORMULADA

5.1 NÍVEL FUNCIONAL

No tópico "Determinação e Participação dos Usuários", constante dos itens 3.1
até 3.5 - Análise da informação atual disponível e requerida para cada um dos componentes do
sistema de informação gerencial para controle da gestão econômico-financeira, foi definido o
público alvo das informações de cada um dos sistemas. No entanto, cumpre ressaltar que os
sistemas conhecidos como operacionais, embora efetuem a difusão da informação a nível
departamental, podem também transmitir informações diretamente à alta gerência. Os
sistemas de apoio à decisão efetuam a difusão da informação para todos os níveis gerenciais da
empresa, enquanto os sistemas de informações executivas atendem basicamente a alta
administração.

5.2 NÍVEL DE DETALHE

O detalhamento das informações em cada sistema é diferenciado segundo suas
próprias características. Na contabilidade geral, esse detalhamento deve satisfazer peio menos
as exigências legais. Nos sistemas financeiros, o nível de detalhe deverá permitir o controle
adequado das operações financeiras. Por fim, nos sistemas de custos e orçamento, o
detalhamento deve atender às necessidades gerenciais em todos os níveis da empresa. Em se
tratando de nível de detalhe das informações, é importante diferenciá-lo por usuário, de modo
que, quanto mais alto o seu nível, mais resumida e por exceção seja a informação.

O nível de detalhe é função do objetivo a atingir em cada sistema de informação.
Esse objetivo é definido pelo próprio processo e pelos demais processos que com ele
interagem.
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S3 OPORTUNIDADE DA INFORMAÇÃO

As bases de dados dos vários componentes do sistema de informações gerenciais
da área econômico-financeira deverão espelhar, o mais rápido possível, os eventos e fatos
ocorridos. Se o custo, as condições da empresa ou dos sistemas, ou algum acontecimento de
força maior, determinarem a existência de defasagem temporal nas informações, devem ser
apresentados dados estimados preliminares, com o intuito de propiciar à alta gerencia a mais
recente visão da situação da empresa.

De qualquer forma, deve ser estabelecida una prioridade, um grau de importância
para a informação requerida. De fato, dependendo dos objetivos (Fatores Críticos de Sucesso)
definidos em determinado momento, um determinado conjunto de informações adquire maior
importância que os outros.
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6. MECÂNICA DE IMPLEMENTAÇÃO

6.1 SETORES RESPONSÁVEIS

É imprescindível a existência de um Planejamento Estratégico para a empresa,
com a definição de objetivos e metas de curto, médio e longo prazos. A partir destas definições
é que serão definidos os instrumentos a utilizar. Nesse enfoque, a informática aparece como
instrumento fundamental, e até mesmo como diferencial competitivo de mercado. Toda
arquitetura de informação deve estar situada no contexto dos objetivos e metas da empresa, o
que facilita em muito a implementação dos sistemas pelo direcionamento racional dos
esforços.

O desenvolvimento de um sistema com as características expostas neste trabalho
deve ser efetuado pela área de informática, com a participação de todas as áreas envolvidas,
que devem validar o modelo conceituai, juntamente com a alta direção, e participam
ativamente no detalhamento do mesmo.

A eficácia do sistema de informações para controle da gestão econômico-
financeira nas empresas de energia elétrica requer, necessariamente, o envolvimento direto e
o empenho da alta administração da empresa, devendo ser parte integrante da organização. Na
medida em que os sistemas de informação da Diretoria Financeira integram-se ou
recebem/fornecem dados de/para outros sistemas de outras áreas, são considerados sistemas
corporativos, a exemplo da Contabilidade, Orçamento e Custos. O sucesso do sistema de
informação gerencial requer soluções necessariamente multidisciplinares e inter-
departamentais.

62 RECURSOS NECESSÁRIOS

Os responsáveis pela construção dos sistemas devem ter amplo conhecimento da
área econômico-financeira e dos sistemas de informação da empresa, bem como dominar o
uso das diversas ferramentas computacionais.

Com relação ao equipamento, identifica-se como necessário o uso de computador
de grande porte com terminais interligados, de modo a permitir o acesso à base de dados
centralizada, tanto para consultas como para atualizações. A solução de hardware deve
permitir a geração de produtos que contemplem gráficos, textos, imagens e tabelas, através de
terminal de vídeo ou microcomputador, e também a emissão de relatórios.
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6J PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

Deve ser constante a preocupação com o acompanhamento do sistema de
informação. Deverá ser revisto quando não mais atender às necessidades da empresa, ou se
tornar obsoleto tecnologicamente.

O acompanhamento periódico deve avaliar os seguintes aspectos:

a) A economicidade da solução proposta, consideradas as alternativas possíveis.

b) A adequação da solução as disponibilidades de recursos (hardware, software e pessoal) da
empresa, e às possibilidades de expansão viáveis.

c) A degradação do ambiente causada pelo sistema.

d) A integração com outros sistemas da empresa.

e) O grau de satisfação dos usuários.

1) Os resultados do sistema para a empresa, em termos de produtividade, economia,
vantagens estratégicas, etc..

g) A qualidade dos produtos.

• Funcionalidade

- Necessidades de ampliação, s i m p l i f i c a ç ã o , adequação ou eliminação
de funções, visando a melhoria da funcionalidade.

- Possibilidade de simplificação de procedimentos do usuário, melhoria do
fluxo de documentos e eliminação de redundância.

. O Desempenho do Sistema

- Tempo de resposta, da parte transacional
- Tempo de retomo dos relatórios em batch

. Utilidade de cada um dos produtos: relatórios, consultas, gráficos, etc.(detectar
necessidades de modificação, eliminação ou criação de novos produtos).

. Facilidade de uso, considerando-se a forma de efetuar as transações, a navegação, a
qualidade de passos necessários por tarefa, o auxilio propiciado pelo sistema ao
usuário, etc.

. Clareza, acabamento e padronização de telas e relatórios.

. Flexibilidade e mantenabilidade
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

7.1 IMPORTÂNCIA DA INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS

O sistema gerencial global de informações econômico-financeiras deve ter, como
requisito fundamental, a integração de um extenso número de subsistemas, que foram
descritos ao longo deste relatório.

Assim 6 desejável, por exemplo, que os subsistemas contas a pagar, contas a
receber, contabilidade, orçamento e programação financeira de caixa estejam todos
interligados, de modo a permitir maior agilidade e a evitar a profusão de números diferentes
para o mesmo agregado, em função de diferentes origens de informação, como atualmente se
verifica na grande maioria das empresas brasileiras de energia elétrica.

Uma outra questão relevante é a influência da cultura das empresas na integração
adequada dos sistemas de informação gerencial econômico-financeiros. O Setor Elétrico
Brasileiro teve seu maior surto de expansão num contexto político marcado pela autocracia.
Como reflexo de um regime forte e fechado, as empresas foram forjadas de maneira bastante
estanque, onde as diversas áreas (planejamento técnico, operação, finanças, geração,
transmissão, distribuição, etc.) eram administradas, algumas vezes, quase como se fossem
órgãos concorrentes, carecendo de uma visão e de um comportamento identificado com os
interesses maiores da empresa como um todo.

Os resquícios desse tipo de administração ainda hoje dificultam bastante a
integração das diversas áreas das empresas, prejudicando, também, a criação, operação e
manutenção de sistemas de informação gerencial integrados.

Para viabilizar a indispensável integração entre os sistemas de informações
gerenciais, sejam eles de natureza operacional, de apoio à decisão ou de informações
executivas, numa cultura empresarial como a descrita, são necessárias algumas ações
estratégicas. Entre estas, vale destacar:
a) Designação de um coordenador geral do processo, com perfil profissional adequado, que

assumiria, via delegação explícita da Diretoria, o papel de "Construtor" do sistema de
informações executivas, alicerçado nos sistemas de apoio à decisão e de caráter
operacional. Esse procedimento é ainda mais necessário nas empresas onde não há
continuidade da alta administração, fato que, invariavelmente, concorre para não conferir
o respaldo requerido para o trabalho do construtor do sistema de informações
executivas.

b) Conceber e difundir o sistema de informações gerenciais como uma tarefa nobre a ser
continuamente empreendida por uma equipe, onde todos tem direitos, responsabilidades
e, o mais importante, noção exata do que está sendo produzido, para que, para quem, e
em que espaço de tempo.

c) Implantar a mentalidade de trabalho de equipe, de forma a aumentar o grau de
conscientização dos envolvidos, fazendo com que decisões relativas a conteúdo, forma,
cronogramas, reformulações e responsabilidades surjam através de discussões com todos
os integrantes da equipe.
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12 FLEXIBILIDADE DO SISTEMA

Outro ponto fundamental para os sistemas de informação de cunho gerencial é a
sua flexibilidade. Nesse aspecto, além dos diferentes níveis de usuários internos e acionistas,
deve-se ter em mente, também, os órgãos de controle ligados ao governo e os agentes
financeiros. Assim, os sistemas de informação economico-financeiros, apesar de baseados em
pesadas rotinas de operação, devem se mostrar aptos a produzir relatórios de salda com
conteúdo, formato e nível compatível com as especialidades de uma variada clientela.

7 J CUSTOS EMPRESARIAIS

A prática do modelo econômico-financeiro do Setor Elétrico Brasileiro, que prevê
uma tarifa capaz de cobrir os custos e garantir remuneração dos investimentos das
concessionárias, gerou, como um de seus efeitos colaterais mais nocivos, a despreocupação
com a magnitude dos custos de cada empresa.

Este tipo de comportamento, que veio se agravando ao longo de mais de 15 anos,
fez com que as empresas chegassem a um ponto tal que sistemas que forneçam informações
de custos gerenciais praticamente não estão disponíveis.

Somente no início dos anos noventa, com a intensificação das críticas ao modelo
setorial, é que as concessionárias, o governo e a própria sociedade passaram a se ressentir
mais acentuadamente da inexistência desse tipo de informação.

Hoje, vivendo um momento de transição, onde a eficiência e a produtividade sâo
cada vez mais demandadas, as empresas do Setor Elétrico se deparam com a realidade de ter
de reconstruir sistemas de apuração e difusão de informações relacionadas a custos gerenciais.

Essa tarefa se mostra ao mesmo tempo inadiável e complexa, uma vez que trata
de criar sistemas de informação de custos num nível bastante desagregado e em empresas de
grande porte em operação há mais de vinte anos (em média).
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7.4 EFICÁCIA DOS SISTEMAS

O fato do Setor Elétrico trabalhar com um modelo econômico-financeiro onde a
produtividade e eficiência nao eram verdadeiramente estimulados levou a uma confusão
relacionada aos sistemas de informação voltados para a gerencia interna e o controle externo.
Inexistindo vantagens reais em ser mais eficiente, os sistemas de informação gerencial de
natureza empresarial perderam terreno, e passaram a ser confundidos com sistemas de
informação para órgãos controladores externos. Com o tempo, os relatórios destinados a tais
organismos passaram a apresentar conteúdo totalmente dissociado dos requisites internos de
informação.

Ê imprescindível que as concessionárias de energia elétrica disponham de
sistemas de informação gerencial calcados em bases de dados reais e capazes de,
efetivamente, nortear a alta administração das empresas. Além disso, a definição desses
sistemas deverá atender os objetivos definidos no Planejamento Estratégico da empresa, do
qual o Planejamento da Informática é um componente fundamental.

A falta de sistemas gerenciais adequados se torna mais patente no momento que o
Setor Elétrico discute a sua própria concepção, É comum, por exemplo, em fóruns de debate
sobre os problemas do setor, a superfícialidade das discussões pela não disponibilidade de
informações gerenciais básicas, como custos, avaliação de desempenho e viabilidade
econõmico-financeira de investimentos, para citar alguns.

Para preencher essa lacuna, as empresas deverão também investir em ferramental
mais moderno (Hardware e Software), os quais, além de apresentarem menores custos,
contribuem decisivamente para conferir ao Sistema de Informações Gerenciais algumas das
características essenciais, tais como a automatização, agilidade e flexibilidade.

Por fim, vale lembrar que a informação "completa" da empresa, com o
atendimento a todos os requisitos e solucionando todos os problemas existentes é, senão, uma
utopia, pelo menos uma solução onerososa no que se refere a custos, e de difícil
implementação.
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ANEXO I

DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DA ÁREA ECONÔMICO-FINANCEIRA

1. CONTAS A PAGAR

1.1 Objetivo

Efetuar o controle de contas a pagar (materiais, serviços e outros), gerando
lançamentos contábeis e dados para o orçamento.

12 Principais informações de entrada

. Compromissos de pagamentos

. Medições/certificações

. Documentos de cobrança

. Dados gerais de credores

1.3 Principais informações de safda

. Previsão de pagamentos (por tipo de gasto, por data, por valor)

. Pagamentos efetuados (por tipo de gasto, por data, por valor)

. Compromissos vencidos e não pagos

. Lançamentos contábeis

. Realizado orçamentário

2. CONTAS A RECEBER

2.1 Objetivo

. Efetuar o controle de contas a receber, gerando lançamentos contábeis e dados para o
orçamento de caixa (financeiro).

22 Principais informações de entrada

. Documentos de recebimento

. Dados gerais de clientes

2J Principais informações de saída

. Previsão de recebimentos (por tipo de crédito, por data, etc.)

. Recebimentos efetuados (por tipo de recebimento, por data, por valor)

. Créditos vencidos e não recebidos

. Lançamentos Contábeis

. Realizado Orçamentário de Receita
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3. TESOURARIA E CAMBIO

3.1 Objetivo

. Controlar contábil e financeiramente as entradas, saldas e disponibilidades em caixa
e bancos, bem como as operações de câmbio.

32 Principais informações de entrada

. Valores arrecadados por banco

. Valores pagos, a pagar, recebidos e a receber no dia

. Necessidades de câmbio

3 J Principais informações de safda

. Fechamento do caixa das várias unidades administrativas

. Posição diária de caixa

. Programação financeira a curto prazo

. Lançamentos contábeis

. Realizado orçamentário

4. GERÊNCIA DE EMPRÉSTIMOS E nNANCIAMENTOS

4.1 Objetivos

. Controlar os contratos de empréstimos e financiamentos no tocante à movimentação
(saques, amortizações e encargos) e controle dos saldos devedores e a utilizar.

42 Principais informações de entrada

. Dados gerais de credores

. Novos contratos

. Documentos de cobrança (amortização e encargos)

. Documentos de utilização (saques)

4.3 Principais informações de saída

. Previsões de saques

. Projeções da dívida

. Acompanhamento do realizado dos contratos, custo e pagamento de encargos e
amortizações
. Divida utilizada e a utilizar (por credor e/ou linha de crédito)
. Lançamentos Contábeis
. Realizado orçamentário
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5. GERÊNCIA DE ACIONISTAS

5.1 Objetivo

. Controlar as ações e os dividendos.

52 Principais informações de entrada.

. Requisição pelo acionista de dividendos, bonificações, subscrições

. Pedidos de transferência, averbação, vinculação e liberação de ações

. Conversão, desdobramentos e englobamento de títulos

53 Principais informações de saída

. Posição acionária geral

. Dividendos

. Bonificações.

. Documentos comprobatórios de todas as movimentações de ações

6. SEGUROS

6.1 Objetivo

. Controlar os bens da empresa, visando o acompanhamento das coberturas de seguros

62 Principais informações de entrada

. Imobilizado

. Posição de Estoque

. Bens Patrimonais

6J Principais informações de saída

. Proposta de renovação e/ou alteração de apólices de Seguros (incêndio, acidentes,
etc.)

. Relatórios de bens cadastrados, para fins de inspeções e avaliações
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7. PLANEJAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO

7.1 OBJETIVO

. Acompanhar, projetar e simular tarifas, fluxo de caixa, demonstrações financeiras e
custo do serviço.

12 Principais informações de entrada

. Mercado

.Arrecadação

. Captação de recursos

. Orçamento

. Dispendios de investimento e despesa

. Saldos contábeis realizados

. Custos

. Indicadores econômico-financeiros

73 Principais informações de saída

. Programação financeira

. Projeções de tarifas e arrecadação

. Projeção de demonstrativos financeiros

. Projeção de balanço

. Viabilidade de investimento econômico-financeiro

. Indicadores econômico-financeiros

. Projeções de custo do serviço, remuneração do investimento e encargos.

8. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

8.1 Objetivo

. Subsidiar a elaboração das revisões anuais de dispendios em investimentos pelas
areas da empresa.

. Autorizar ordens de investimento, conforme orçamento previsto.

. Demonstrar mensalmente a relação previsto-realizado.

92 Principais informações de entrada

. Previsões orçamentárias

. Lançamentos contábeis

8J Principais informações de saída

. Acompanhamento previsto-realizado

. Saldos orçamentários
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9. ORÇAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO

9.1 Objetivos

. Subsidiar a elaboração das previsões anuais de gastos com a manutenção das areas da
empresa.

. Demonstrar mensalmente o previsto/realizado dos gastos com custeio.

92 Principais informações de entrada

. Previsões orçamentárias

. Lançamentos contábeis

93 Principais informações de safda

. Simulação e projeção de valores orçados

. Acompanhamento previsto/realizado

. Saldos orçamentários

10. ORÇAMENTO DE COMPRAS

10.1 Objetivo

. Prever as necessidades em termos de quantidades e épocas de aquisição de materiais
e equipamentos a serem comprados e estocados.

102 Principais Informações de Entrada

. Previsões físicas de custeio e investimento

10.3 Principais informações de salda

. Quantidades a comprar distribuídas no tempo

. Acompanhamento orçamentário de compras

11. CONTABILIDADE DE CUSTOS

11.1 Objetivo

. Apropriar e acompanhar os custos de ordens em curso (investimento) e despesa
operacional.

11.2 Principais informações de entrada

. Lançamentos contábeis de ordens em curso e despesas operacionais
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113 Principais informações de safda

. Saldos e movimentações contábeis mensais de ordens em curso e despesas
operacionais

.Demonstrativo de custos (estrutural, obras em andamento e de instalações em

serviço).

12. CONTROLE PATRIMONIAL

12.1 Objetivo

. Controlar física e contabilmente o imobilizado em serviço da empresa.

122 Principais informações de entrada

. Adições, transferências e baixas de bens

123 Principais informações de entrada

. Posição física dos bens

. Inventário contábil de bens

13. CONTABILIDADE GERAL

13.1 Objetivo

. Atender a exigências legais de contabilização das operações da empresa, mantendo
atualizados os registros contábeis.

132 Principais informações de entrada

. Plano de contas

. Lançamentos contábeis

13.2 Principais informações de saída

. Balancetes, balanço, razões e diários contábeis

. Origem e aplicação de recursos

. Prestação de contas ao poder concedente (DNAEE)
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ANEXO O

DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS QUE SE INTEGRAM
AOS SISTEMAS DA ÁREA ECONOMICO-FINANCEIRA

1. MERCADO

1.1 Objetivos

. Prover informações históricas e previstas sobre consumo de energia elétrica

\2 Principais informações de entrada

. Dados de faturamento

. Cenários macro-económicos

13 Principais informações de saídas

. Consumo histórico e projeções por tipo de consumidor

. Consumo histórico e projeçOes por região

. Consumo histórico e projeções por faixa de consumo

2. FATURAMENTO

2.1 Objetivos

. Manter cadastro de clientes/consumidores

. Calcular, emitir e controlar contas de energia elétrica

12 Principais informações de entrada

. Novos clientes/consumidores

. Leituras/medições

2J Principais informações de saída

. Dados verificados sobre mercado

. Contas faturadas

. Lançamentos contábeis

. Resumos gerenciais diversos do faturamento

. Recolhimento de tributos
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3. SUPRIMENTOS

3.1 Objetivos

. Planejamento de materiais

- Gestão de estoques
- Planejamento de obras
- Banco de preços
- Orçamento de compras

. Classificação de materiais

. Aquisição de materiais e serviços

- Controle de requisições
- Habilitação de fornecedores
- Preparação de coleta de preços
- Equalizaçâo/julgamento de propostas
- Preparação de encomendas
- Diligenciamento de compras
- Recebimento e aceitação de encomendas

. Operações de almoxarifado

- Recebimento de materiais
- Movimentação de materiais

Transferencias entre almoxarifados
Transferências para investimento
Transferencias para despesa
Transferencias para terceiros

- Devolução de materiais
- Recuperação de materiais
- Alienação de materiais

32 Principais informações de entrada

. Previsões de uso de materiais e serviços (programação de obras)

. Requisições de materiais e serviços (necessidades de materiais)

. Dados de materiais

. Dados de fornecedores

. índices de reajuste
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33

4.

4.1

42

4.3

5.

5.1

52

Principais informações de saída

. Desempenho de fornecedores

. Contratos, ordens de compra, autorização de serviço

. Medições

. Movimentações de materiais

. Realizado orçamentário

. Lançamentos contábeis

. Preços atualizados de materiais

. Acompanhamento de requisições

. Empenhos orçamentários

. Acompanhamentos de contratações

. Posições de estoque

. Pontos de ressuprimento

. Catálogo de materiais

FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS DIVERSOS

Objetivos

. Cadastramento de dados pessoais e funcionais dos empregados

. Cálculo e emissão da folha de pagamento (remuneração e encargos)

. Apropriar gastos com pessoal na despesa de investimento

Principais informações de entrada

. Informações cadastrais

. Freqüência

. Descontos variáveis

Principais informações de saída

. Gastos com pessoal

. Valores pagos de pessoal por área (realizado orçamentário)

. Lançamentos contábeis

TRANSPORTES

Objetivos

. Controle da utilização da frota

. Controle de despesas com veículos e custos de manutenção

Principais informações de entrada

. Necessidade de veículos

. Dados de utilização de veículos

. Comprovantes de gastos com veículos
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MODELO DE DETERMINAÇÃO DO CUSTO DE CAPITAL

1. OBJETIVO

Para a otimização de um programa de investimentos no Setor Elétrico
contemplando uma seleção criteriosa de projetos, é de fundamental importância a escolha de
uma taxa de desconto adequada.

Para esse fim, um dos insumos de maior destaque é o custo médio do capital, ou
seja, a parcela de custo histórico inclusive estendida ao cenário do planejamento, que irá
afetar todo o cálculo econômico-financeiro do programa de investimentos.

Este trabalho pretende contribuir para o aprofundamento da discussão sobre a
adequação de um modelo de determinação do custo de capital.

Neste sentido, descreve-se no decorrer deste estudo a experiência do Setor
Elétrico Brasileiro, embora reconhecidamente ainda pouco aprofundada nesse assunto.

Discorre-se, a seguir, sobre a importância e oportunidade da aplicação desse
parâmetro, dentro de uma perspectiva de nítida escassez financeira no cenário
macroeconômico de curto e médio prazo.

Ainda, coloca-se a extensão do conceito do custo de capital como parâmetro no
cálculo da taxa de desconto aplicável na seleção de alternativas mais econômicas de projetos,
para a otimização dos planos de obras decenais.

Em adendo, e como contribuição à gestão do setor, propõe-se um Modelo de
Determinação do Custo de Capital simplificado e de fácil aplicação ao setor elétrico.



2. HISTÓRICO DO SETOR

Para melhor compreensão das atuais dificuldades de acesso as fontes de recursos
financeiros para financiamento das empresas de Energia Elétrica, iniciamos este item com
uma breve retrospectiva do desenvolvimento do Setor Elétrico Brasileiro.

2.1 RETROSPECTIVA

De sua origem no século passado, até meados da década de 40 houve a
predominância de empresas estrangeiras nos empreendimentos, constituição e concepção do
modelo organizacional do Setor Elétrico Brasileiro.

Com a Segunda Guerra Mundial, houve uma retração dos investimentos, tendo em
vista a dificuldade para obtenção de recursos e importação de equipamentos, e tambe pelo fato
das tarifas permanecerem congeladas no período do conflito, o que retardou a expansão do
Sistema Elétrico Brasileiro, e que viria a acarretar mais tarde um déficit na produção de
energia.

O inicio da redução desse predomínio ocorreu em 1945, com a criação da CHESF,
primeira empresa federal de energia elétrica, marcando assim apresença do Estado na
produção de energia elétrica para o nordeste brasileiro.

A década de 50 se inicia com uma proposta de desenvolvimento econômico, com
tendências nacionalistas, estatizantes e centralizadoras, e o Setor Elétrico respondeu com a
criação de empresas estaduais como a CEMIG, COPEL, USELPA e CHERP (embriões da
CESP) e FURNAS.

O pais partia assim para um ritmo acelerado de crescimento e modernização de
sua economia, o que requeria infra-estrutura básica para o impulso industrial, e aí a
participação do Estado foi importante para os investimentos em energia elétrica.

Com a criação do Ministério das Minas e Energia em 1960 e da ELETROBRÁS
em 1961, consolidou-se a nova estrutura do Setor Elétrico Brasileiro. A ELETROBRÁS foi
estabelecida com as características de Empresa "Holding", formada como o núcleo de um
conjunto de concessionárias, passando a gerir vultosos recursos e tornando-se a principal
agência financeira setorial, planejando, coordenando, financiando e supervisionando
programas de construção, ampliação e operação dos sistemas de geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica.

As décadas de 60 e 70 foram marcadas pela necessidade de expansão do sistema
elétrico, com grandes investimentos, principalmente no parque gerador, para atender ao
crescimento do mercado consumidor (entre 1968 e 1976 o PIB apresentou uma taxa média de
crescimento em torno de 10% a.a.).



Esses investimentos foram possíveis pois o Setor contava com tarifas adequadas,
uma vez que em 1964 com a reavaliação dos ativos das empresas elétricas houve significativo
aumento das tarifas, que estavam baixas e desestimulantes. Além do realismo tarifário, o
Setor contava também com recursos de capital por parte dos acionistas majoritários (governos
federal e estadual), e com recursos originários da aplicação do IUEE - Imposto Único sobre
Energia Elétrica e do Empréstimo Compulsório. As condições para captação de recursos
externos, com taxas de juros entre 6 e 9% a.a^ eram bastante favoráveis.

Em síntese, o modelo que prevaleceu até meados da década de 70, se baseava nos
seguintes aspectos:

- a receita tarifária do serviço de cada Empresa devia cobrir seus custos, como as
despesas operacionais, pessoal, materiais, serviços e outros, depreciação e
amortização, reversão, combustíveis e energia comprada;

- remuneração de 10 a 12% sobre os investimentos imobilizados no serviço,
destinados a: dividendos, despesas financeiras (remuneração o capital de
terceiros) e uma parcela para novos investimentos;

- tarifas fixadas individualmente para cada concessionária em função do seu
custo do serviço.

22 O INÍCIO DAS DIFICULDADES

A estrutura do modelo de financiamento dos investimentos descrito
anteriormente, começou a se deteriorar a partir de 1976.

Um ano antes, em 1975, o governo já havia instituído a Equalização Tarifária, via
repasse da RGG - Reserva Global de Garantia, - um fundo constituído pelas empresas, via
tarifa de energia elétrica - , com o objetivo de viabilizar os sistemas de fornecimento de
energia elétrica onde o serviço se fazia a custos elevados.

A panir de 1976, em função da crise econômica que se instalava no pais (agravada
com a 2a. crise do petróleo em 1979), com índices crescentes da inflação, o Setor Elétrico
passou a sentir os efeitos das medidas adotadas pelo governo federal, que vieram a
inviabilizar o modelo de financiamento existente até então.

Entre estas medidas destacamos:

redução do nível tarifário real como meio de combate a inflação;

investimentos em projetos geopolíticos, com base no aumento
do endividamento das empresas;

utilização do setor como captador de recursosexternos, para o fechamento
da balança de pagamentos;

índices de aplicação de correção monetária dos ativos em valores inferiores as
taxas inflacionárias registradas, ou seja, uma desvalorização do investimento
remunerável acarretando assim, uma redução da taxa de remuneração;



. redução da receita das empresas com a recessão de 1981 a 1983;

. utilização do setor como instrumento beneficiador para determinados
segmentos da iniciativa privada, com a fixação de tarifas subsidiadas
estabelecidas abaixo do custo de produção.

Tais medidas, aliadas a um período de elevação das taxas de juros internacionais
(1979 a 1982) e consequentemente das despesas financeiras, levaram o Setor a passar os
primeiros anos da década de 80 com muitas dificuldades , com diminuição de sua receita e
sua capitalização e aumentando seu custo operacional e as necessidades de capital.

A partir de 1983 começa a redução das taxas de juros internacionais (mesmo
assim, bem superiores à remuneração média do setor) e com a implementação do Plano
Global de Renegociação da Dívida Externa Brasileira, a obtenção de recursos em moeda
estrangeira passou a se processar através da utilização de recursos provenientes do Projeto I
(New Money Facility) e Projeto II (Deposit Facility) das Fases 1 e 2 (dividas vencidas em
1983 e 1984).

Os limites de captação do referido plano ("Relending") eram estabelecidas para
cada Empresa pela SEST - Secretaria de Controle de Empresas Estatais. No biênio 83/84, as
Empresas de Energia Elétrica contrataram no exterior, um volume de recursos superior a US$
2,0 bilhões.

A definição do refinanciamento da dívida de 198S (Fase 3) ocorreu em setembro
de 1986 e os reempréstimos da Fase 4 somente foram regulamentados em novembro de 1988.
Estas regulamentações, na verdade, ocorreram em um momento em que as relações do Brasil
com a comunidade financeira internacional estavam bastante comprometidas, desde a edição
do Plano Cruzado em fevereiro/86, com a decretação da moratória.

Com isso, os bancos estrangeiros preferiram manter seus recursos depositados no
Banco Central do Brasil, interrompendo,assim, o fluxo de capitais ao Setor Público.
Posteriormente, isto foi agravado com a suspensão dos reempréstimos da Fase 4, por ocasião
da decretação do Plano de Estabilização da Economia em janeiro de 1989 - Plano Verão.

Em resumo, ao aproximar-se o final da década de 80, o Setor Elétrico Brasileiro
via-se diante de um quadro bastante delicado, com a escassez de recursos obrigando-o ao
adiamento do término de muitas obras, baixa remuneração e saúde financeira comprometida.

2.3 O IMPACTO DA NOVA CONSTITUIÇÃO

A Constituição Federal do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988
introduziu modificações que atingiram diretamente o Setor de Energia Elétrica.

A primeira questão diz respeito aos princípios tarifários fundamentais que
deveriam reger os serviços públicos e que constavam na Constituição anterior, ou seja: a justa
remuneração do capital, a garantia de recursos para a melhoria e expansão do sistema e para o
equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias e a revisão periódica das tarifas (muito
embora, na prática isto não ocorresse).

A Carta Magna de 1988 não repetiu tais princípios fundamentais e apenas diz que
a lei ordinária definirá a política tarifária dos serviços públicos.



O que a nova constituição nâo alterou foi a estrutura do poder decisório sobre o
Setor Elétrico: continua centralizado no Governo Federal que como Poder Concedente,
detém todas prerrogativas gerais para legislar, outorgar concessões, definir planos e
programas.

Com relação à composição econômico-financeira do Setor Elétrico, a Constituição
lançou também novos encargos, que de uma forma geral se refletirão sobre a sociedade
brasileira. Lembramos aqui, que no serviço de energia elétrica impera o princípio de fixação
de tarifas com base no custo do serviço.

Desta forma, todos os ônus tributários e trabalhistas adicionais, impostos pela
nova Constituição às concessionárias, acabarão por provocar custos maiores, que deverão ser
repassados aos consumidores via tarifa.

A perda mais significativa imposta pela Constituição de 1988 foi, sem dúvida, a
extinção do IUEE - Imposto Único sobre Energia Elétrica, cobrado sobre a eletricidade.
Grande parcela dos recursos do IUEE retornava as concessionárias para investimentos no
sistema, e sua extinção significou a perda de importante fonte de recursos para o Setor
Elétrico Brasileiro, representando em média, na década de 80, US$ 314 milhões ao ano.

Por outro lado, o governo, com a criação do ICMS - Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e Serviços, sobre a energia elétrica, transferiu parte da responsabilidade de
resolver o problema de recursos as concessionárias estaduais, às Assembléias Legislativas de
cada Estado, que de modo geral não repassaram esses recursos.

A Constituição cancelou também as isenções tributárias do IPTU e SISA -
Imposto Municipal - determinando ainda o pagamento de ISS e ICMS.

os
Outro pagamento previsto na Constituição diz respeito aos custos da exploração,

"royalties" que as concessionárias pagarão à União, aos Estados e aos Municípios, pela
utilização de recursos hídricos situados em seus territórios.

Na realidade, com a extinção do IUEE pela Constituição de 1988, o Setor de
Energia Elétrica do Brasil viu-se privado de mais uma fonte de recursos, senão tão
significativa para algumas empresas, porém muito importante para tantas outras,
principalmente as empresas de distribuição. Por outro lado, passados três anos da
promulgação da carta magna, o Setor ainda aguarda os recursos do ICMS que deveriam
substituir o IUEE.



2.4 RESTRIÇÕES NORMATIVAS

Além de todas as dificuldades citadas para obtenção de recursos, da queda da
receita tarifária, das novas obrigações constitucionais, o Setor Elétrico Brasileiro vem sendo
atingido também por uma série de restrições de ordem legal.

Tendo por justificativa a necessidade de adoção de uma política de contenção do
déficit público, o Conselho Monetário Nacional, a panir de 1988, através do Banco Central do
Brasil - BACEN - , baixou diversos atos que restringiram ainda mais a possibilidade de
acesso aos recursos em moeda estrangeira e moeda nacional.

Atualmente, a principal restrição governamental que vem afetando as empresas de
energia elétrica, é a Resolução BACEN no. 1718, de 29.05.90, que limitou o saldo das
instituições de crédito aos existentes em 31.12.89, corrigidos mensalmente pela BTNF -
Bônus do Tesouro Nacional Fiscal, determinando também, a renovação nos respectivos
vencimentos, até o limite de 80% das parcelas de principal de suas operações de crédito,
enquanto pela Resolução anterior este limite era de 100%.

Tal legislação, conjugada com outras, praticamente impediu o acesso das
Empresas Públicas às fontes de recursos nacionais e às rolagens de operações em moeda
estrangeira, pois restringiram muito o limite operacional das instituições financeiras. Face à
demanda existente por recursos, rapidamente as instituições se viram impedidas J~
concederem novos empréstimos ou financiamentos pela indisponibilidade de recursos.

de



3. AVALIAÇÃO DE CENÁRIOS

3.1 CENÁRIO INTERNACIONAL

Um conjunto determinado de fatores influenciou fortemente o comportamento da
economia mundial nas décadas de 70 e 80, conduzindo-a pelo caminho da instabilidade ao
longo do período. As altas taxas inflacionârias, a elevação dos níveis de desemprego,
particularmente nos países da Comunidade Econômica Européia que já ultrapassa a fronteira
dos 15,0 milhões de pessoas, a queda e/ou manutenção em patamares indesejáveis das taxas de
crescimento do PIB se inscrevem na extensa lista de fatores restritivos ao bom desempenho
das economias dos países desenvolvidos.

A conjugação de fatores econômicos externos aliados às sucessivas políticas
adotadas pelo estado brasileiro exerceram pressão e influenciaram o comportamento do setor
elétrico. Conforme já foi referido anteriormente, o acesso e a captação de recursos
abundantes no mercado financeiro internacional contratado numa base de taxas de juros
flutuantes vieram a se constituir no médio e longo prazos em fator de agravamento com
reflexos extremamente danosos para o Balanço de Pagamentos do País.

Do ponto de vista setorial, para o setor elétrico na condição de credor individual
mais importante do montante da dívida externa brasileira, as conseqüências mais imediatas
residem no comprometimento de expansão da capacidade de geração e transporte de energia
elétrica para os níveis da demanda global do país estimadas em US$ 6,0 bilhões/ano de
investimento (Plano 2010,ELETROBRÁS).

Assim sendo, as atuais dificuldades do setor elétrico nacional esbarram em dois
grandes grupos de impasses que guardam Intima relação entre si, quais sejam , o
equacionamento das atuais pendências com os organismos internacionais e credores externos
numa perspectiva de retomada do crescimento e também o reconhecimento e necessidade de
resolver a crise do modelo institucional em vigor - baseado na expansão via captação de
recursos externos - , através de uma modificação na tomada de recursos externos, como por
exemplo, a adoção de capitais de risco.

32 CENÁRIO NACIONAL

A economia brasileira que teve na poupança externa uma importante fonte de
financiamento, caracterizou-se na década de 80, pela aceleração inflacionária e baixas taxas
de crescimento.

Com a interrupção da poupança externa e a estatização da dívida externa, o ajuste
da economia acabou tendo um forte impacto sobre o setor público, que com a obrigação de
arcar com os encargos da dívida externa, aliada a sua conhecida dificuldade em reduzir
despesas de custeio, optou pela redução dos seus investimentos e pela emissão monetária para
financiar o déficit.



Desta forma, dentro deste contexto adverso, vamos fazer uma comparação do
desempenho do setor elétrico com os demais setores da economia brasileira. Esta comparação
será baseada em dois indicadores, a rentabilidade do Patrimônio Liquido (Lucro
Líquido/Patrimônio Liquido) e o endividamento de ativo (Passivo Circ. + Exigível a Longo
Prazo/Ativo), repectivamente, dada a dificuldade de se obter informações disponíveis pi. ". a
construção de outros Índices, principalmente sobre a indústria nacional como um todo. Com
relação ao Setor Elétrico as informações foram obtidas nos relatórios - Análise Comparativa
entre Empresas Congêneres - elaborados pela Companhia Paranaense de
Energia (COPEL), enquanto que os indicadores da indústria nacional foram obtidos na
publicação anual da revista EXAME, denominada de MAIORES E MELHORES.

Apesar desta restrição, procuraremos demonstrar que o comportamento destes
dois indicadores, é capaz d** <plicar o desempenho do setor elétrico vis-a-vis a indústria
nacional.

Nos últimos 15 anos, conforme jâ salientado neste trabalho, alguns fatores, como
o reajuste das tarifas de energia elétrica abaixo da inflação, e a correção do ativo
permanente por índice inferior à inflação e à variação cambial, têm afetado negativame
nte a geração interna de recursos das empresas do setor elétrico.

No gráfico I, percebe-se claramente, a queda da rentabilidade do setor a partir de
1975, com uma recuperação em 1981, para depois apresentar quedas sucessivas até 1987.

Em 1988, e 1989, o setor teve uma recuperação, porém em 1990, apesar de não
dispor do resultado consolidado dosetor, de um conjunto de 10 empresas, 7 tiveram prejuízo,
o que portanto deve fazer com que a rentabilidade do setor tenha uma queda.

A defasagem entre a correção do ativo das empresas e a variação cambial, e o
congelamento da tarifa durante 5 meses ao longo do ano, foram os principais fatores para
explicar este resulutado.

Neste gráfico, também é possível visualizar, que a indústria nacional privada (as
500 maiores empresas privadas) apresenta quedas sucessivas até 1979, sendo que a partir daf
ocorre uma recuperação, apesar de alguns percalços como em 1983 e 1987 e principalmente
em 1990, este último, principalmente em função do Plano de Estabilização implantado em
março. Apesar distro, a indústria nacional, diferentemente do Setor Elétrico, não apresenta
uma tendência de queda na sua rentabilidade.



TTTJ

RENTABIUDADB DO PATRIMÔNIO LIQUIDO

1*0 !U**>



Um caminho para entender este comportamento dispare da rentabilidade do setor
elétrico e da indústria nacional privada, é perceber que no período em análise, uma das
características da economia brasileira, foi a aceleração da inflação, e que para combate-la o
gevemo se valeu do controle de preços.

Dado que a capacidade de controle do governo sobre os preços dos vários setores
é bem diversificada, as tarifas de energia elétrica, (como as demais tarifas públicas ) sob as
quais o governo tem total controle, foram os preços que mais sofreram com isto. Além desse
aspecto, como a energia elétrica se caracteriza como um insumo, a elevação do seu preço tem
efeitos propagadores, o que serviu como mais um motivo para que o governo mantivesse as
tarifas represadas.

Contudo, como não se obteve êxito no combate à inflação, a conseqüência sobre o
setor elétrico foi o descompasso entre a variação dos seus custos e da sua receita, havendo
assim uma redução da rentabilidade do setor, conforme demonstra o gráfico 1.

Se na questão da rentabilidade, a interferência do governo foi prejudicial ao setor,
isto também ocorreu no que diz respeito ao endividamento.

Com a crise do petróleo em 1973 e posteriormente em 1979, houve uma
necessidade de modificar-se a composição da matriz energética do país, o que de fato ocorreu,
com o aumento da participação do setor elétrico de 26% em 1976, para 34% em 1985.

Para chegar a esse resultado, contudo, houve a necessidade da realização de
investimentos, que foram financiados em sua grande parte por recursos externos ( ver tabela
I a seguir ), via incentivos do governo federal, que necessitava de divisas para financiar
o déficit no Balanço de Pagamentos.

Esta opção, mais tarde, revelou-se uma armadilha para o setor,
dado o aumento das taxas de juros internacionais, e a maxi-desvalorização do cruzeiro
em 1979.

O efeito dessa opção pode ser visualizada no gráfico II, com o crescente
endividamento do setor, sendo que a participação de capitais de terceiros passou de 40% em
1973, para 67% em 1987.
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Neste gráfico, também é possível contrastar a estratégia do setor elétrico com a
da indústria brasileira, ( o indicador da indústria é obtido através da média de todos os
setores da economia, inclusive o setor elétrico ) que com a crise internacional no inicio da
década de 80, e suas conseqüências sobre a economia brasileira, como por exemplo a
restrição do crédito e a elevação das taxas de juros, optou por reduzir a utilização de capitais
de terceiros, enquanto que o setor público, e portanto o setor elétrico, foi incentivado,
conforme salientado anteriormente, a captar recursos no exterior.

Além disso, se por um lado este crescimento significativo do endividamento, já
seria um indicador da deterioração da situação econômica-financeira das empresas do setor
elétrico, a composição deste endividamento, demonstra que a situação é mais delicada.

Conforme demonstra a tabela II, em 1985, os empréstimos e financiamentos de
curto prazo, representavam 19,5% do valor dos empréstimos e financiamentos de longo
prazo, enquanto que em 1989, esta relação chegou à 712%, o que demonstra que além do
endividamento do setor ter crescido, houve uma acentuada alteração no seu perfil, com uma
maior concentração no passivo de curto prazo, não deixando dúvidas portanto, da atual
dificuldade econômico- financeira do setor elétrico.
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TABELA II

BALANÇO CONSOLIDADO DAS 20 MAIORES EMPRESAS DO SETOR ELÉTRICO

CONTA

ATIVO TOTAL

DEZ/85

100

Circulante 4,4
Realizado Longo Prazo 7,1
Permanente 88,5

PASSIVO TOTAL

Circulante
Emprest/Finan.
Divid. Prop. Reiv.
Outros

ExigTvel a L.Prazo
Emprest. /Financ.
Créd. Vine, a Cone.
Outros

100

15,3
9,6
,1

5,6

53,7
49,3
2,5
1,9

RESULTADO EXERC. FUTURO 0

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 30,9

DEZ/86

100

5,3
7,7

87,1

100

19,2
13,6

,2
5,3

46,8
40,6
4,8
1,5

0

34

DEZ787

100

6,2
6,1

87,7

100

27
20,8

,1
6,1

43,4
37,8
4,3
1,2

0

29,6

DEZ/88

100

6,4
4,7
88,9

100

26,4
19,9

,2
6,3

39,8
33,9
4,1
1,3

0

33,8

DEZ/89

100

6,6
3,6

89,8

100

26,1
17,3

,1
8,6

34,7
24,3
8,4
2

0

39,3

Valores Constantes - IGPDI - 12/1989
Fonte: CESP - Análise Econõmico-Financeira Setorial 1985 a 1989
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33 CENÁRIO DE ALTERNATIVAS

A volatilidade da atual situação econômico-fínanceira do mercado de capitais, não
permite a construção de cenários consistentes para o Setor Elétrico. No entanto algumas
diretrizes podem ser sugeridas com a finalidade de formar um panorama para o
enquadramento das principais questões para o setor.

Externamente, 6 urgente o equacionamento das relações externas brasileiras com a
comunidade econômica internacional. Dentro do quadro atual, a concretização de
empréstimos via instituições financeiras privadas internacionais não tem sido verificada,
estando em processo de finalização as últimas linhas de financiamento tomadas na década de
70 e 80. Pode-se incluir, neste caso, as linhas de organismos multilateriais - Clube de Paris,
Eximbank. Fundo Nakasone -, não mais direcionadas ao Brasil. Bancos de financiamento,
como o BIRD e o BID, apresentam linhas aprovadas em estado de espera quanto ao
realinhamemo brasileiro, ante às instituições financeiras internacionais.

Mesmo internamente, o acesso das empresas do setor as linhas de longo prazo,
com taxas favoráveis, tem sido negado. Os recursos do BNDES/Finame, com vocação
histórica voltada para financiamento de bens de infraestrutura, estão sendo firmemente
direcionados ao setor privado.

A solução da carência de financiamento transcende, portanto, o próprio setor. Faz-
se necessário a reestruturação da economia brasileira, cuja instabilidade tem afugentado o
setor privado dos investimentos de longo prazo (característica intrínseca do setor de energia
elétrica), e onde o setor público vivência a redução de sua capacidade de poupança. Todavia,
com o sucesso da contenção inflacionária - absolutamente urgente - e a restauração da
confiança dos investidores nacionais e internacionais, é esperada a volta de alternativas de
financiamento ao setor, agora, preferencialmente, na forma de capital de risco.

A expectativa é de que o retorno de fluxos de financiamento ao setor venha
acompanhado com a entrada da figura do "investidor", ao contrário do "emprestador"'.
Através da participação acionária, o financiador se associará aos riscos, desfrutando, porém,
dos lucros da atividade.

Voltandose agora à ótica interna do setor, e em critica ao atual enfoque que
determina o custo de capital "pelo lado da oferta" de energia elétrica, sugere-se
alternativamente o enfoque pelo "lado da demanda". Isto é, reduzindo-a através de
programas de conservação de energia ou co-geração. Supondo-se que o custo de capital seja
uma função crescente em relação ã quantidade a ser ofertada, uma redução da demanda, ao
diminuir a necessidade de investimentos, permitiria a reduçâo,a ainda que indireta, do próprio
custo de capital.

Outra alternativa, de ordem qualitativa, é estipular que a nível da geração o, não
se considere mais o modelo hidroenergético até o momento predominante, cujo padrão são
altos custos de imobilização e baixos custos operativos. Tal consideração, se incorporada ao
modelo, virá também a reduzir o custo de capital.

Julga-se porém, como premissa dentro do atual modelo institucional do setor, que
a longo prazo, os ativos terão sua atualização de valor e que as tarifas proporcionarão a
remuneração compatível. Dessa maneira, estaria recuperada a principal fonte de recursos.

Dependendo da maneira como vierem a se comportar essas variáveis exógenas
(capital externo) e endógenas (realismo tarifário/recursos próprios), variará de forma
sistemática e representativa o custo de capital, de tal forma que, ao ser utilizado como
ferramenta de decisão, deverá, inclusive, determinar a velocidade do fomento ao
desenvolvimento sustentado.
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4. ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO

4.1 O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Nosso intuito, neste segmento do trabalho, é uma apreciação do mercado de
capitais inserido no sistema financeiro do Brasil, seus objetivos, instrumentos e importância
na mobilização de recursos para a atividade produtiva.

Conceitua-se o sistema financeiro como um conjunto de instituições e
instrumentos financeiros que possibilitam a transferência de recursos dos ofertadores para os
tomadores, criando condições para que os títulos tenham liquidez no mercado.

Uma classificação amplamente utilizada por vários autores, segmenta o mercado
financeiro como um todo, em mercado monetário e mercado de capitais. Assim definida, a
primeira categoria refere-se à transações de mercado em instrumentos de divida a curto prazo
altamente negociáveis; o termo mercado de capitais fica reservado a títulos de dívida de
prazo mais longo e a ações e debentures.

O mercado de capitais possibilita o fluxo de financiamento necessário para os
investimentos da sociedade a longo prazo. Também oferece um ponto de acesso para que os
investidores que detém instrumentos a longo prazo possam vendê-los com rapidez a outros
grupos, proporcionando a esses instrumentos de longo prazo, certo grau de liquidez.

Contudo, por sua própria natureza, os instrumentos de longo prazo sâo menos
líquidos do que os instrumentos do mercado monetário, de curto prazo. Como os preços dos
instrumentos de longo prazo, tais como debentures e ações, oscilam mais do que os dos
instrumentos de curto prazo, tais como certificados de depósito bancário, há uma exposição
maior ao risco de perda do principal quando esses instrumentos são vendidos antes das suas
datas mais distantes de vencimento.

Há também um risco maior de que o tomador dos recursos nâo cumpra o
compromisso de pagamento periódico de juros ou de devolução do principal.

Os principais tomadores sâo empresas, que emitem debentures, obrigações, ações
preferenciais e ações ordinárias; e os governos estadual e federal, que emitem obrigações e
notas.

Os principais fornecedores de fundos a longo prazo são os intermediários
financeiros, tais como, os bancos comerciais, os fundos de pensão e aposentadoria,
associações de poupança e empréstimo.

As companhias de seguro, os fundos de pensão e aposentadoria e as companhias
de investimento, fornecem crédito principalmente às empresas mediante a aquisição de ações
e debentures.

O modelo brasileiro de desenvolvimento do mercado de capitais, é considerado
caso atípico no âmbito financeiro internacional, originário de sua convivência com altos
índices infiacionarios. Tal mercado, caracterizado como catalizador do processo alocativo de
recursos de longo prazo, encontra na inflação, o maior obstáculo ao seu desenvolvimento.
Considerando a volatilidade das instituições e normas de atuação intrínsecas à esse mercado,
procuraremos apresentar, de forma resumida, sua evolução no Brasil, destacando os
principais instrumentos utilizados para este propósito.
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Tendo o Governo Federal adotado, na década de 50, um programa de reforma
estrutural da economia, via processo de substituição de importações, devemos notar que, até
1964 inexistiam no Brasil, mecanismos de captação de recursos/poupança de longo prazo,
que servissem de sustentação a uma desejável política industrial. Neste período, a limitação
da taxa máxima de juros em 12% a.a. ( Lei da Usura, decretada em 1933 ), bem como a
aceleração do processo inflacionário, agiam como fatores inibidores de operações com títulos
de prazos superiores a 3 meses.

O primeiro passo para a modernização do mercado de capitais no Brasil ocorreu
em 19S9, com a edição da Portaria no. 309, do Ministério da Fazenda, que permitiu a emissão
de letras de cambio por parte das Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento,
única fonte disponível de financiamento, de médio prazo, do consumo de bens duráveis.

Até então, a questão prioritária para o Governo era a compatibilizaçáo da limitação
das taxas de juros com a desejável remuneração do capital financeiro, aplicado em um
contexto inflacionário. Fazia-se necessário controlar a inflação, a Mm de permitir a formação
de um mercado de títulos públicos que viabilizasse a captação de um volume suficiente de
recursos, indispensáveis à realização de um alto nível de investimentos e compatíveis com o
processo de crescimento planejado para a economia nacional.

Nesta época, atuavam no mercado de financiamento a longo prazo apenas
instituições sob patrocínio estatal: BNDE ( Fundo de Reaparelhamento Econômico); Banco
do Brasil (Carteira de Crédito Agrícola e Industrial); Banco do Nordeste do Brasil e Banco
de Crédito da Borracha ( que acabou por se constituir no Banco de Crédito da Amazônia
S.A.). Existiam, ainda, poucas Sociedades de Crédito e Financiamento e Sociedades de
Investimento financiando o segmento de bens duráveis e de valores mobiliários. Em meados
da década de 60, verificava-se um esgotamento do processo substitutivo de importações,
que, associado â queda do valor das exportações e crescimento da divida externa, forjavam
as condições para a eclosão de uma crise social e política.

Desde 1965, o mercado de capitais no Brasil vem passando por amplas e
profundas reformulações. De um mercado praticamente restrito aos depósitos à vista nos
bancos comerciais e de um precário sistema de controle de meios de pagamentos, estamos
hoje com um sofisticado sistema de mercado de capitais.

O projeto de reconstrução econômica patrocinado pelo Governo, a partir de
março de 1964, exigia a reestruturação do sistema financeiro. Em 16.07.64, foi promulgada
a Lei no. 4357, criando as Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), e
instituindo a Correção Monetária, no sentido de evitar a corrosão inflacionária sobre os títulos
do Governo.

A capitalização da empresa nacional, via mercado de capitais, continua sendo um
dos principais desafios que enfrentamos para a sustentação de um processo de
desenvolvimento econômico mais equilibrado, melhor distribuído, menos inflacionário e
socialmente mais progressista.

Atualmente, os principais órgãos do subsistema normativo do governo que
operam, fiscalizam e promovem o funcionamento do mercado são: o Conselho Monetário
Nacional, o Banco Central, o Banco do Brasil, o BNDES e a Comissão de Valores
Mobiliários, e as instituições do subsistema operativo, tais como, os Bancos Comerciais, as
Caixas Econômicas, Bancos de Investimento e Desenvolvimento, Sociedades de Crédito
Imobiliário, Sociedades Corretoras e Distribuidoras e Bolsas de Valores.

17



4 2 FONTES DE FINANCIAMENTO - CAPITAL DE TERCEIROS

5 to os que correspondem às exigibilidades das Empresas. Podem ser de origem
externa ou mierna e de capital próprio.

4.2.1 Recursos Externos

Principais Mercados Financeiros: Norte Americano, Europa (Londres), Japão ,
Oriente Médio (Bahrein) e América (Panamá, Bahamas e as Ilhas Cayman).

Estes recursos são obtidos através de três modalidades básicas: empréstimos,
bônus e financiamentos.

a) EMPRÉSTIMOS

S3o operações de crédito efetuadas no exterior e que envolvem o ingresso de divisas
no País, e na sua maior parte obtidas no mercado de eurodólares.

a.l EMPRÉSTIMOS SOB O AMPARO DA LEI 4131

Sâo aqueles originários de bancos comerciais privados, podendo ser efetuados
diretamente pelo Tomador junto a um Banco ou consórcio de Bancos estrangeiros.

As taxas de juros normalmente são compostas por uma base flutuante (Libor, Prime
Rate, CD, Cash Bonds, etc.), acrescidas de um "spread" que é a taxa de risco.

Juros: Base flutuante + Spread

Comissão de Compromisso

. Comissão "FLAT" (quando envolve pool bancário)

Esta corr:-*ao geralmente só é cobrada quando os recursos provém do próprio
portfolio do Banco.

. Comissão de Aval

Paga ao banco avalista, quando houver.

Imposto de Renda

25% se nâo houver acordo de bitributaçao entre o Brasil e o País envolvido, ou desde
que n3o isenta conforme previsto no Decreto Lei 1251 de 04.05.72.
Risco Cambial

Varia de acordo com a desvalorização do cruzeiro em relação à moeda envolvida na
operação.
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aJ EMPRÉSTIMOS SOB O AMPARO DA RES.63

Os empréstimos obtidos sob o amparo desta Resolução do BACEN, permitiu aos
bancos de investimentos e aos bancos comerciais autorizados a operar em câmbio no
pais, contratar diretamente no exterior, empréstimos para repasse à empresas
brasileiras com cláusula de paridade cambial, para financiamento quer de capital de
giro, quer de capital fixo, sendo bastante utilizadas por empresas te pequeno e médio
porte, que encontram dificuldades na contratação direta com bancos estrangeiros.

Apresentam custos sensivelmente elevados em relação aos obtidos nos moldes da Lei
4131, face à cobrança de uma comissão de repasse paga aos bancos brasileiros.

O ingresso de divisas através de empréstimos no Brasil é regulamentado, basicamente,
por três Resoluções do Banco Central, que são: 479 de 20.06.78, 497 de 22.11.78 e
532 de 19.04.79, válido também para empréstimos amparados pela Lei 4131.

b) BÔNUS

São operações de lançamentos de títulos nos mercados financeiros externos.

O mercado de bônus externos constitui-se em 2 tipos, embora estejam estreitamente
vinculados:

- Exteriores (domésticos), são aqueles emitidos em um só mercado nacional.

- Eurobônus, são aqueles emitidos e vendidos em diversos mercados simultaneamente.

C) FINANCIAMENTOS

São operações financeiras que se destinam à obtenção de créditos vinculados ao
fornecimento de bens e services de origem externa.

Cl ORGANISMOS INTERNACIONAIS

São instituições que tem por objetivo facilitar empréstimos e/ou financiamentos à
países em desenvolvimento para serem aplicados em projetos produtivos nas diversas
areas setoriais.

Os principais organismos são: BID e BIRD.

. BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

- Empréstimos com Recursos de Capital

Amortização: 7 a 20 anos, incluindo carência de 4,3 anos.

Taxa de Juros: 11 % a.a. fixo

Comissões:
De compromisso, Inspeção e Vigilância e Comissão de Serviço. Esta última,
quando o empréstimo envolve outra moeda que não o dólar dos EUA.
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- Fundo de Operações Especiais

Amortizações: 25 a 40 anos, carência de 5 a 10 anos
Taxa de Juros: 3% a.a
Parcela Financiada: Até 80% do custo total do projeto

Recursos Contratados pelo Setor Elétrico
no período 1980/1991: US$ 532 milhões

.BIRD - BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUÇÃO E
DESENVOLVIMENTO

Amortização: 12 anos, carência de até 3,5 anos.
Taxa de Juros: Em torno de 8,5% a.a.

Comissão de Compromisso: 0,75% a.a.

Recursos Contratados pelo Setor Elétrico
no período 1980/1991: US$ 2.300 milhões.

C.2 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE INCENTIVO ÀS EXPORTAÇÕES

S3o instituições empenhadas em financiar o comércio exterior dos seus respectivos
Países.

. EXEVIBANK - Banco de Exportações e Importações dos Estados Unidos da
América.

Empréstimos para a aquisição de bens e serviços norte americanos.

Amortizações: 15 a 20 anos

Taxa de Juros: Compatível com o mercado financeiro internacional

Comissão de Compromisso: Incide sobre o saldo nâo utilizado do empréstimo

. K.F.VV. Kreditanstalt Fur Wiederaufbau

É uma instituição central de financiamento de exportações (de equipamentos; da
República Federal da Alemanha.

. Créditos ao Comprador (BUYERS)

Amortização : mínimo 7 anos, carôncia : 5 anos
Taxa de juros: em torno de 8,5% a.a

. Créditos ao Fornecedor (SUPPLIERS)

Amortização: mínimo 7 anos, carência: 5 anos
Taxa de Juros: em torno de 9,25% a.a.
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CJ BUYERS

O crédito é dado ao comprador e, os pagamentos sao efetuados no exterior, por ordem
do comprador, diretamente do financiador para o fornecedor.

Amortizações: 10 a 12 anos

Taxa de Juros:

É aquela fixada para créditos à exportação, que podem variar de acordo com prazos de
reembolso.

Comissões:

Além da comissão de compromisso existe a comissão de agenciamento, no caso da
participação de mais de um banco, em torno de 0,4%.

C.4 SUPPLIERS

Se caracteriza por constituir financiamento efetuado diretamente pelo fornecedor.

Amortizações: até 12 anos

Taxa de Juros:

Varia de país para país, é baseada ou na taxa de exportação ou na taxa de redesconto
vigente no país do fornecedor.

42.2 Recursos de Capital de Terceiros - Internos

Dentre as instituições privadas que atuam no Sistema Financeiro Nacional,
destacam-se os Bancos de Investimentos, uma vez que, basicamente, concentram as suas
atividades no lançamento de ações e debentures.
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a) EMPRÉSTIMOS

São as operações de crédito através das quais as empresas levantam recursos de curto
prazo (até 1 ano ) junto aos Bancos Comerciais privados ou públicos, para
financiamento de capital de giro.

b) DEBENTURES

São títulos de crédito emitidos por sociedades anônimas, regulamentadas pela Lei 6404
de 15.12.76, visando a obtenção de recursos para financiamento de capital de giro.

Existem atualmente dois tipos de debentures:

. conversíveis em ações:

são aquelas que por ocasião do resgate podem ser convertidas em ações.

. simples:

ou n3o conversíveis em ações, são aquelas resgatadas exclusivamente em dinheiro.

CUSTO DAS DEBENTURES

Juros: 12% a. a.

Correção Monetária:

índice oficial atualmente representado pela Taxa Referencial(TR).
Prêmio:

Ê oferecido para adequar a remuneração da debenture ao mercado. Nos lançamentos
ocorridos entre 03/91 e 10/91, as empresas ofereceram juros de 25% a.a. mais a
variação do IGP-M (ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE MERCADO).

Com a opção do prêmio, o custo da debenture fica determinado pela variação da TR
mais 12% a.a., ou a variação do IGP-M mais 25% a.a., o que for maior.

C) FINANCIAMENTOS

São operações de crédito a longo prazo,vínculadas ao fornecimento de bens e serviços.
Destacam-se as seguintes fontes de financiamento utilizadas pelo Setor: FINEP,
SISTEMA BNDES, além da ELETROBRÁS e outras.

c.l FINEP

Financiadora de Estudos e Projetos, agência de fomento sob a forma de empresa
pública.
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Opera com três programas:

AOTEN - Programa de apoio ao desenvolvimento tecnológico da empresa nacional.

AUSC - Programa de apoio aos usuários de serviços de consultoria.

ACN - Programa de apoio à consultoria nacional.

C2 BNH- BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO -CEF
Para o Setor de Energia Elétrica o Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Pólos
Econômicos 6 o mais significativo.

Através deste programa, o BNH/CEF tem financiado várias empresas de energia
elétrica, especialmente dando apoio à construção de usinas em locais destituídos de
infra-estrutura básica.

CJ BNDES

O sistema BNDES é constituído:

- pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES,
- pela Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME e
- pelo BNDES Participações S.A - BNDESPAR

Sua atribuição básica é apoiar os empreendimentos prioritários ao desenvolvimento da
economia brasileira, com ênfase no estimulo a iniciativa privada nacional. De forma
integrada, BNDES, FINAME e BNDESPAR dispõem de um conjunto de modalidades
operacionais permanentemente atualizadas, visando assegurar o atendimento as
necessidades de investimento de longo prazo de empresas privadas e entidades
públicas.

A participação do Sistema BNDES cobre, em média, 50% das necessidades dos
projetos por ele apoiados; seus recursos atendem a uma demanda que se distribui por
diversas áreas, inclusive infra-estrutura, onde são prioritários os sistemas de transporte
e armazenagem, telecomunicações, geração, transmissão e conservação de energia,
incluindo a infra-estrutura econômica e social de complexos e grandes projetos
industriais. Nesse âmbito, atende entidades do setor público ou por este direta ou
indiretamente controladas.

O BNDES, órgão líder do Sistema, é uma empresa pública vinculada ao Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento e opera diretamente, indiretamente ou em
consórcio.

O FINAME tem o objetivo de promover o desenvolvimento, consolidação e
modernização do parque brasileiro produtor de bens de capital, mediante
financiamento à comercialização de máquinas e equipamentos fabricados no país,
atuando através de extensa rede de instituições financeiras credenciadas.

O BNDESPAR, tem como função básica, aportar recursos não exiglveis, sob a forma de
participação societária, a empresas cujos projetos sejam considerados prioritários.
Essa presença acionária e transitória e minoritária.
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Apresentamos a seguir as condições para financiamento de máquinas e equipamentos
através da F1NAME:

Amortizações: 60 meses com 12 de carência;
Taxa de Juros: 12% a.a. no máximo;
Correção Monetária: Seguindo a variação da UR, indexada pela TR.

c.4 ELETROBRÁS • CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A

A Eletrobras funciona como um banco de desenvolvimento do Setor de Energia
Elétrica, financiando investimentos em Geração, Transmissão e Distribuição.

Amortização:
-Geração: d e 4 0 a 6 0 trimestres
- Transmissão/Distribuição: até 40 trimestres

A carência do principal e encargos é igual ao período de execução das obras. Durante a
carência paga-se encargos.

Taxa de Juros:

10% a.a sobre saldos devedores corrigidos venciveis trimestralmente

Taxa de Fiscalização:
* 2% a.a. durante o período de utilização.

* 1 % a.a durante o período restante do contrato.

Comissões:

De abertura, 2% do valor do valor do financiamento.

Participações:

Controladas- até 100% do valor do projeto.
Coligadas-
Geração : até 1/3 do valor do projeto para obras civis.

-Transmissão/Distribuição: até 70% do valor do projeto.

c.5 LEASING

Operação financeira destinada a possibilitar o uso e posteriormente a aquisição dos
equipamentos sendo regulamentada pela Lei 6099 de 12 de setembro de 1974 e
recebendo no Brasil, o nome de Arrendamento Mercantil.

Amortização: de 2 a 8 anos.

Taxas de Juros: As do mercado financeiro internacional.
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C.6 CONSUMIDORES

Para a realização das obras do sistema elétrico a pedido dos consumidores, o
concessionário poderá/deverá condicionar a execução de tais serviços à participação
financeira dos mesmos na forma da legislação especifica.

Embora nâo haja definição em legislação específica, existe a prática do setor elétrico
negociar com os consumidores, recursos para obras solicitadas pelos mesmos, em
forma de financiamento em condições variáveis e circunstanciais.

. CONTRIBUIÇÃO

Definição

Corresponde à parcela a ser paga pelo consumidor solicitante, a fim de
complementar a diferença entre o limite do investimento de responsabilidade da
concessionária e o custo da obra destinada a atendê-lo.

Vantagem

Este recurso se constitui uma obrigação especial do concessionário junto ao poder
concedente, ou seja, não pertence ao consumidor, sobre o mesmo não incide
despesa financeira de qualquer natureza e nem ao poder roncedente.

Desvantagem

O valor deste recurso ê dedutlvel do Imobilizado, quando as Imobilizações
construídas com o referido recurso, estão em curso, não são computadas para efeito
de cálculo da Despesa de Remuneração.

Quando as ImobilizaçOes construídas com o referido recurso estão em serviço, não
são computadas para efeito de cáculo da Remuneração do Investimento.

. RECURSOS RESTITUÍVEIS EM NOVAS AÇÕES

Definição

É facultado aos concessionários distribuidores de energia elétrica que adotem a
forma de sociedade por ações, condicionar à ligação de novos consumidores a
contribuição paga por estes, e que será devida pelos consumidores em forma de
ações ordinárias ou preferenciais a critério do concessionário.

Legislação

Decreto 68429 de 25 de março de 1971.
Recebimento do Recurso até trinta vezes o produto da Tarifa Fiscal pelo consumo
mensal estimado para o consumidor.

Condições de Cobrança do Recurso:
Prazo para integralização em ações: 01 (hum) ano, obedecida a ordem de
integralização do mesmo.

Enquanto não se transformarem em ações, os valores recebidos pelos
concessionários, renderão juros de 10% (dez por cento) ao ano.
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. FINANCIAMENTO

Os concessionários do serviço público de energia elétrica são obrigados a ter a
contrapartida do recurso para construir obras solicitadas por consumidores, no qual
os mesmos participam com a parte que lhes cabe, em forma de Contribuição do
Consumidor e Recursos restítuíveis em Ações.

Entretanto, em face da deficiência de caixa, os mesmos estão negociando com os
consumidores o complemento do recurso em forma de financiamento.

Condições do Financiamento:

Amortização:
Parcelas trimestrais. Poderá ser negociado o pagamento em ações do capital do
concessionário. A carência é igual ao período de execução da obra.

Taxa de Juros: 6% a.a.
Comissões: nâo há

C.7 PRÉ- VENDA DE ENERGIA

Operação na qual a empresa de energia faz a venda para entrega futura de energia
elétrica (pré- venda), a um determinado consumidor, que em contrapartida tem uma
garantia de fornecimento de energia elétrica durante 10 (dez) anos ( uma cota de US$
600,00 representa uma garantia de 365 kwh/mês), mesmo se houver racionamento por
insuficiência de investimento.

Esse tipo de financiar.*:to foi realizado pela Companhia Paranaense de Energia -
COPEL- na construção da Usina Hidrelétrica de Segredo , com a participação do
BNDES, que financiou 55% do valor total da operação - US$ 40,00 milhões.

Condições financeiras da operação:

- remuneração do investidor : variação da Taxa Referencial (TR), mais 10% a.a., ou a

variação da tarifa média da COPEL, o que for maior.

- prazo : 10 anos.

- carência:
até a entrada em operação da Usina, prevista para setembro de 1992.
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4 3 PONTES DE FINANCIAMENTO - CAPITAL PRÓPRIO

A obtenção de recursos sob a forma de capital próprio se dá, basicamente pelo
lançamento de ações preferenciais e ordinárias e na retenção dos lucros.

Além do lançamento de ações, as empresas se valem dos recursos dos seus
acionistas majoritários ( Estados / E L E T R O B R A S /União) como forma de se capitalizarem.
O processo se realiza através do aporte em dinheiro ( depois transferido para capital ),
oriundo dos tesouros respectivos ou de conversão de débitos.

A) LUCROS RETIDOS

A distribuição de lucros como dividendos em dinheiro aos acionistas comuns acarreta a
redução do ativo caixa.

Deixando de pagar dividendos, estimulando a sua reinversão e retendo os lucros, a
empresa poderá evitar a necessidade de levantar um dado montante de fundos ou
eliminar certas fontes existentes de financiamento.

B) AÇÃO PREFERENCIAL

Geralmente, garantem ao acionista a prioridade no recebimento dos dividendos e, em
caso de dissolução da empresa, tem também prioridade no reembolso do capital;
normalmente não dão direito a voto.

Os acionistas preferenciais passam a ter direito a voto quando a empresa passa três
anos consecutivos sem pagar dividendos; quando são títulos conversíveis; e quando o
estatuto assim o permitir.

C) AÇÃO ORDINÁRIA

Caracteriza-se, principalmente, pelo direito de voto que da aos seus possuidores,
permitindo ao seu titular tomar parte ativa na administração da sociedade, influir na
modificação de estatutos, na eleição da diretoria, na autorização de venda de bens fixos,
etc.

4.3.1 As Bolsas de Valores

As diversas bolsas de valores constituem a espinha dorsal dos mercados de
capitais, oferecendo um mercado para transações com debentures e ações.

As Bolsas de Valores, associações civis sem ftns lucrativos, tem como função
criar um mercado contínuo, dando aos títulos a liquidez necessária para atrair fundos do
investidor; alocar capital escasso, determinar e publicar preços de títulos e auxiliar em novos
financiamentos. Essa função é importante na medida em que, com liquidez para o investidor
e mercado contínuo, mais capital poderá ser levantado por meio de novas emissões de títulos.

Parece claro, então, que os mercados de capitais são de importância fundamental
ao crescimento a longo prazo das empresas e organizações governamentais, pois fornecem os
fundos necessários para aquisição de ativos fixos e implementação de programas que visam
assegurar a existência contínua das organizações. São de grande importância na formação de
novo capital em nossa economia. 27



5. O SETOR ELÉTRICO E AS FONTES DE CAPITAL

5.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os investimentos do Setor Elétrico Brasileiro sempre exigiram vultosos recursos,
que eram aplicados em projetos de longa maturação e, para atender esta necessidade, os
empréstimos e financiamentos representaram parcela significativa de financiamento das
empresas, notadamente os externos, já que havia abundância de recursos no mercado
financeiro internacional.

As tradicionais fontes financiadoras do setor elétrico eram a ELETROBRÁS,
BNDES, FINAME e FINEP, no Pais; BID, Banco Mundial, Eximbank e Bancos Comerciais,
no Exterior.

Além das fontes citadas, o setor elétrico sempre contou com recursos de
consumidores para custeio das extensões do sistema elétrico, necessários ao atendimento de
pedidos de ligação ou mudança de tensão de fornecimento que exceder o limite de
investimento das concessionárias.

Em meados dos anos 70, entretanto, o perfil de financiamento das empresas
elétricas passou a ter outro contorno, influenciado por decisões do Governo Federal que
restringiram a capacidade de geração interna de recursos das concessionárias, ao implementar
a equalização tarifária.

Os anos 80 iniciaram com uma brutal recessão econômica, desaguando em queda
de consumo de energia elétrica e consequentemente, diminuição da receita própria. As
baixas remunerações não mais permitiram o equilíbrio econômico-financeiro das concessões e
as empresas só tiveram a alternativa de prosseguirem com seus programas via busca de
recursos de terceiros nos mercados nacional e internacional, no momento onde os custos de
captação se encontram no mais alto patamar.

A escassez de recursos próprios, de um lado, impediu que as empresas pudessem
oferecer sua contrapartida nos programas de investimento. De outro lado, a incerteza
econômica do pals; as múltiplas tentativas frustradas de sua reabilitação, passando pela
renegociação da divida externa; o contingenciamento de recursos para as empresas estatais
decidido pelo Banco Central, destituíram a importante fonte de capitalização do setor elétrico
* os empréstimos e financiamentos.
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5.2 ACESSO AO MERCADO DE CAPITAIS

O mercado de capitais tem sido muito pouco utilizado para capitalização das
Empresas de Energia Elétrica no Brasil, e apenas algumas concessionárias abriram seu
capital ou resolveram aumentá-lo através da emissão de ações ou debentures.

5.2.1 Ações

A obtenção de recursos via participação acionária já teve seus momentos
favoráveis, na década de 70 e inicio da década de 80, trazendo excelentes resultados para as
empresas na remuneração dos novos acionistas e melhoria nos resultados dos acionistas
majoritários, bem como, vantagens em relação aos custos globais das demais operações de
crédito em uma fase de taxas de juros elevadas.

O acesso a esse segmento do mercado de capitais apresenta-se atualmente muito
desfavorável as Empresas de Energia Elétrica, face às suas dificuldades financeiras e às
características do próprio mercado acionário no Brasil, muito sensível a fatores exógenos, o
que torna imprevisível seu comportamento, mesmo a curto prazo.

Entre estes fatores podemos citar:

- mudanças abruptas na economia (ex.: pacotes econômicos);
- medidas políticas;
- decisões do Conselho Monetário Nacional;
- intervenções em instituições financeiras, etc.

A maioria das Empresas teria ainda os seguintes elementos restritivos para o
lançamento de ações:

- valor de mercado muito abaixo do valor patrimonial da ação;
- perfomance econômico-financeira verificada nos últimos anos, aquém do

esperado;
- alto nível de endividamento, a curto e longo prazo e sujeito à variação

cambial;
- projeções de balanço com resultados insatisfatórios, inviabilizando a projeção

da relação P/L ( mede a relação entre o preço da ação e o lucro por ação,
fornecendo ao investidor uma estimativa do tempo de retorno do
investimento) e não garantindo o retorno efetivo aos investidores ao final de
cada exercício;

- competitividade com o lançamento de ações por empresas do setor privado.

Além dos problemas financeiros, há também muitos entraves burocráticos <jue
dificultam as emissões ou propostas de aumento de capital através do iançamento de ações,
como consultas e autorizações de órgãos estaduais e federais, análise criteriosa e registro na
Comissão de Valores Mobiliários.

O importante no processo, é a total transparência da situação financeira da
Empresa disposta a emitir ações, com detalhamento de seu plano de investimentos, e
abertura de todas as informações ao público, para que o investidor saiba efetivamente em
quem está aplicando o seu capital.
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5.2.2 Debentures

A exemplo do mercado acionário, poucas Empresas do Setor Elétrica se
utilizaram do mercado de debentures para obterem recursos para seus investimentos.

No período de 1977 a 1983 ocorreram apenas 3 emissões da CEEE - Companhia
Estadual de Energia Elétrica (RS) e 4 da ENERSUL - Empresa de Energia Elétrica de Mato
Grosso do Sul, representando a valores atuais um total aproximado de Cr$ 400 milhões,
equivalentes a Us$ 1,4 milhão (em 31.05.91).

Depois de 1983 tivemos um longo período de retração do mercado, sem emissões
de empresas de energia elétrica, o que só voltou a ocorrer em junho/89 com a emissão da
ELETROBRÁS no valor total equivalente a US$ 350 milhões, cuja colocação no mercado
ficou muito aquém do esperado.tendo sido feita nas seguintes condições. _

- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
: Bonus do Tesouro Nacional

-JUROS
: 12% a.a
- PRÊMIO

Diferença positiva entre a taxa ANBID -Associação Nacional dos Bancos de
Investimento e Desenvolvimento- acrescida de spread de 3% a.a.e correção
monetária mais juros.

O mercado de debentures no Brasil sofreu ao longo do tempo os efeitos de
decisões políticas, econômicas, fiscais com a elevação da tributação imposta ao papel, etç
mantendo-o assim bastante retraído, com os investidores direcionando seus recursos para
outras aplicações do mercado financeiro.

Atualmente, uma colocação pública de debentures por parte de estatais de energia
elétrica, estaria condicionada, entre outros fatores, à taxa de rentabilidade e prazos de
repactuação oferecidos. Teriam que ser oferecidas taxas altas de remuneração e fórmulas
atraentes para a conversão das debentures em ações, tornando o custo da emissão
desestimulante.

Provavelmente, uma emissão de debentures simples (não conversíveis em ações)
direcionada a fundações ou ao setor privado, diretamente relacionado com as estatais
(fornecedores e empreiteiros, etc), vinculando os recursos à alguma obra especifica, teria
uma colocação menos complicada.

Apesar da situação econômico-financeira desfavorável da maioria das empresas,
de legislações adversas, receptividade do mercado, etç a obtenção de recursos via mercado de
capitais, quer através da emissão de ações ou debentures, continua a ser uma alternativa para
financiamento de longo prazo e, como tal, tem merecido atenção do Setor Elétrico para ser
utilizada a qualquer momento.
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6. APLICAÇÃO DO CONCEITO

Identificadas as fontes de capitalização do setor, resta mensurar o seu custo.

A determinação do custo de capital apresenta problemas analíticos , não se
tratando de um campo em que possam ser aplicadas regras e definições fixas. Ao contrário, 6
uma área ainda em processo de desenvolvimento , cujo objetivo 6 motivo de
grandes controvérsias.

Dessa forma , optamos pela definição de L. J. Gitman que melhor traduz o
pensamento de vários autores.

De acordo com L. J. Gitman, o custo de capital é a taxa de retorno que uma
empresa precisa obter sobre seus investimentos, de forma a manter inalterado o valor de
mercado da empresa.

No setor elétrico, conforme definição legal, a taxa de retomo máxima é de 12%; a
taxa mínima é 10% e é com essa taxa mínima que o setor vem trabalhando na efetivação de
seus descontos.

Ocorre que os custos de captação podem não ocorrer no mesmo nível que a taxa
mínima de remuneração e o setor elétrico estar obtendo uma alavancagem negativa.

É necessário, pois, formular para o setor um modelo onde os vários custos de
capital possam ser estabelecidos, conforme sua fonte.

A conjugação desses custos confrontada aos retornos do setor elétrico fornecerá
ao analista a real situação das empresas de energia elétrica.

6.1 CUSTO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Para conhecer o efetivo custo dos empréstimos e financiamentos, é indispensável
o cronograma de utilização e o serviço da dívida ao longo da vida útil do contrato. Desta
forma, encontraremos a Taxa Interna de Retorno dos fluxos de caixa relativos ao
empréstimo.

Explicitaremos esse cálculo mais adiante.
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6.1.1 Benefício do I.R.

Ainda citando o autor L.G.Gitman, do custo do empréstimo assim encontrado,
deve ser deduzido o benefício propiciado pela despesa (financeira) na medida em que esta
diminui a base tributária do imposto de renda, gerando um tributo menor à empresa. Para
isso recomenda a fórmula:

k = k (1-t)
i b

onde:

k = custo do empréstimo após o Imposto de Renda
i

k • custo do empréstimo antes do Imposto de Renda
b

t» taxa do Imposto de Renda

Essa formulação suscita as seguintes considerações:

- A recomendação do autor tem por cenário um ambiente de moeda estável e
condições de mercado perfeito, onde fosse possível optar por um conjunto
amplo de oferta monetária, portanto tomando-se ou não o empréstimo, o que
certamente não é o caso do Setor Elétrico;

- Por outro lado, se a empresa gera um benefício reduzindo o imposto de renda,
gera também, pari passo, uma redução no resultado (lucro) proporcional ao
benefício. Isto pode ser demonstrado simplificadamente por:

c/empr. s/empr. dif

(-)Resultado Operacional
(-)Encargos Financeiros
(»)Lucro Tributável
(-)Imposto de Renda (40%)
(-)Lucro após I.R.

Ou seja, o empréstimo nesse exemplo, proporciona um benefício de 12 unidades
monetárias no I.R. ao passo que acarreta um custo de 18 unidades monetárias no lucro, ou
seja, o mesmo percentual em ambos os itens.

- O imposto de renda no Brasil apresenta taxas e particularidades que podem
distorcer o custo do capital.

Isso inclusive poderia levar à conclusão de que seria mais interessante tomar
empréstimos somente para melhorar resultados, o que obviamente seria uma incongruência.

- Outro ponto a considerar é a questão da falta de sincronia entre o evento
financeiro do pagamento dos encargos e o eventual benefício no I.R.
(supondo que ao final do exercício houvesse lucro tributável, caso contrário
não haveria também o benefício).
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62 CUSTO DAS AÇÕES

62.1 Custo da Açào Preferencial

Embora existam limitações estruturais para o lançamento de ações no mercado -
tais como a pouca receptividade do acionista particular quanto aos papéis da empresa
elétrica; o pesado ônus do serviço da dívida sobre o lucro líquido a ser distribuído aos sócios;
a própria sistemática imposta pela legislação que rege o mercado de capitais no Brasil; a falta
de recursos dos investidores aliada à situação econômica instável do país já há muitos anos -
a emissão de papéis no mercado primário ainda constitui uma desejável fonte de
financiamento do setor elétrico.

Os lançamentos de ação devem sempre vir acompanhados de um estudo prévio,
de modo a não frustrarem a expectativa do investidor e do próprio emissor. Um
intermediário no mercado financeiro é necessário, visando à pesquisa e contato com os
investidores institucionais, entidades de previdência privada e particulares. Todo esse aparato
e outros impõem pesados custos à empresa emissora. O custo da ação preferencial é obtido
pela razão entre o dividendo preferencial anual e os recebimentos líquidos da venda da ação
preferencial. Por recebimentos líquidos entende- se o preço oferecido pela ação no mercado,
deduzido de todas as despesas de emissão e vendas, exigidas para se negociar a ação.

O custo da ação preferencial costuma ser maior do que o dos empréstimos.

Custo da ação preferencial

d a
CAP -

r i a

onde:

CAP - Custo da ação preferencial

da * Dividendos anuais

ria - Recebimento líquido da venda da ação após as despesas de emissão.

6.2.2 Custo da Ação Ordinária

O custo da ação ordinária baseia-se na premissa de que o valor de uma ação numa
empresa é determinado pelo valor atual de todos os dividendos futuros que deverão ser pagos
sobre a ação. A taxa de desconto destes dividendos esperados que determina seu valor atual,
representa o custo da ação ordinária.
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Além disso, admite-se a hipótese de que os dividendos apresentam uma taxa de
crescimento constante, de tal forma que o custo da ação ordinária seja determinado pela
seguinte equação:

1
D

C = -
P

onde:

C s custo da ação ordinária

1

D - dividendos pagos no 1- ano

P * preço da ação

g -' taxa de crescimento dos dividendos

Essa equação 6 conhecida na literatura como o MODELO DE GORDON , e é a
forma mais utilizada em função da maior facilidade de quantificação das variáveis
«principalmente quando se compara com o modelo de CAPM - Modelo de Formação de
Preços de Ativos Financeiros, de Sharpe.

Com relação ao custo de lançamento de novas ações ordinárias , uma vez que
envolvem despesas de subscrição, aplica-se um redutor sobre o preço da ação na equação
anterior.

Dessa forma, o denominador da equação para determinar o custo do lançamento
da ação ordinária é o mesmo da ação existente, acrescido de um redutor de despesas de
subscrição.

62.3 Custo de Lucros Retidos

Embora não exista um desencaixe financeiro imediato , há que se considerar o
custo econômico dos lucros retidos, supondo-se que seriam pagos aos acionistas comuns
como dividendos. Teoricamente, os lucros retidos, como incorporam- se ao Patrimônio
Liquido, são considerados como uma nova emissão de ações ordinárias. Dessa forma, o custo
desses lucros retidos representa o custo de oportunidade dos dividendos que os acionistas
deixaram de receber.

O custo dos lucros retidos é calculado da mesma forma que se calcula o custo da
ação ordinária existente (ou seja: como se fosse um lançamento novo sem as despesas de
emissão).
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62.4 Considerações sobre a Aplicabilidade

Nesse trabalho, nâo estaremos considerando a aplicação dos custos de ações na
ponderação do custo de capital devido aos fatores conjunturais que vem afetando esse
mercado no Brasil.

Naturalmente, com o amadurecimento e a estabilização do mercado de capitais
brasileiro, 6 recomendável que as empresas atuem dentro dos critérios já delineados,
explicitando esses custos e agregando-os ao seu modelo de planejamento economico-
financeiro.

63 EXPERIÊNCIA DAS EMPRESAS

A experiência das empresas brasileiras na determinação do Custo de Capital,
ainda 6 pouco representativa no contexto dos estudos desenvolvidos e outras áreas do Setor
Elétrico como um todo.

Algumas empresas desenvolveram um modelo para apuração apenas do Custo do
Capital dos Recursos de Terceiros, contratados nos mercados financeiros, nacional e
internacional.

Apresentamos a seguir, uma síntese da metodologia adotada em três empresas:

. C E S P - Companhia Energética de São Paulo

Os valores referentes aos custos financeiros sáo determinados para cada
contrato de crédito vigente dentro do período em análise (normalmente um
ano) e posteriormente, através de ponderações, agrupados de forma a se obter
uma visão conjunta dos indicadores de custo.

Apura-se dentro do período enfocado, o Saldo Médio Devedor de cada
contrato, ponderado em função dos dias decorridos no período e de acordo
com as condições contratuais, relaciona-se com os valores dos encargos
efetivamente pagos naquele período, obtendo assim, índices de Custos Médios
Anuais - CMA.

Os contratos em moeda estrangeira, sâo agrupados por modalidade
(empréstimos, financiamentos e bônus), por moeda e juros e a determinação do
CMA éfeita de forma separada e depois consolidada entre si. Essa
metodologia permite assim, conhecer o CMA de um empréstimo contraído em
dólares norte americanos, trancos franceses, etc., ou com juros Libor ou
Prime, facilitando, dessa maneira, a análise comparativa dos custos.

Para os recursos em moeda nacional, o CMA é calculado separadamente para
os empréstimos e financiamentos, aberto em cada modalidade pelos credores
contratados. Posteriormente a apuração do CMA dos recursos externos e
internos, efetua-se a consolidação geral e obtém-se o CMA dos recursos de
terceiros.
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. C E MIG - Companhia Energética de Minas Gerais

Dispõe de modelos para cálculo do custo, onde a partir de um banco de dados
de todos os contratos existentes é estabelecido o custo financeiro através da
Taxa Interna de Retorno - TIR - dos fluxos de caixa.

O modelo calcula assim, o custo ponderado anual por contrato, a partir de sua
assinatura até a amortização final do saldo devedor, com base nos fluxos
anuais. O mesmo cálculo pode ser obtido através dos fluxos mensais de cada
contrato.

É possível também se obter o custo por agente, o custo no país ( moeda
nacional) e o custo no exterior ( moeda estrangeira).

A partir da conjugação de todos os contratos, o modelo fornece o custo
ponderado total dos empréstimos e financiamentos.

.C H E S F - Companhia Hidroelétrica do São Francisco

Utiliza método semelhante ao da CESP, onde o cálculo do custo médio do
capital de terceiros é determinado para o período de um ano, através dos
fluxos mensais.

O custo médio do capital de terceiros, é o resultado da divisão da média mensal
dos encargos pelo saldo médio mensal dos financiamentos.

. C P F L - Companhia Paulista de Força e Luz

A preocupação da empresa vem sendo centrada quanto à utilização do custo de
capital como Taxa de Desconto, nas alternativas de seleção de obras.

Normalmente, determinam-se as fontes de recursos que irão financiar o Plano
de Obras. A partir dessas fontes e do custo médio de cada uma, ponderam-se
as taxas de juros para a obtenção do custo total do capital a ser empregado no
Plano.
Existe ainda, a preocupação de se determinar o custo do capital projetado ao
futuro. Dados do passado são utilizados como referência a partir de séries
históricas.

As taxas são obtidas através dos seguintes critérios:
- Taxa Interna de Retorno
- Série Histórica
- Custo Atual

A experiência da CPFL nesse campo é detalhada mais adiante na proposição
do modelo de custo de capital.

. OBSERVAÇÕES
Independentemente do método utilizado pelas empresas citadas para cálculo do Custo Médio
do Capital de Terceiros, a comparação dos Indices anuais obtidos, com a taxa de remuneração
de cada empresa, apresenta o mesmo resultado: o custo financeiro das contratações é bastante
superior á taxa de remuneração real obtida em cada ano, o que reforça a baixa rentabilidade
do Setor Elétrico Brasileiro.
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7. MODELO DE DETERMINAÇÃO DO CUSTO DE CAPITAL

7.1 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS

Entre as questões que foram propostas neste trabalho, figuram as seguintes:

a) por que ainda se continua usando no setor uma taxa de desconto de 10% a.a,
que muitos consideram abaixo do custo do capital ?

b) quais'as conseqüências do uso de uma taxa de desconto a esse nível ?

c) como determinar uma taxa de desconto correta para o setor?

d) qual o modelo de determinação do custo do capital no setor e quais as
implicações da taxa de desconto sobre ele?

Com relação a primeira questão, a taxa de 10% a.a vem sendo usada desde 1934
até os nossos dias como taxa de remuneração dos ativos em serviço no setor e, apesar da
elevação ocorrida desde então, pelo menos no custo do capital de terceiros, ainda foi
"implicitamente" adotada como taxa de desconto no Plano 2010.

As razoes para a permanência dessa taxa são objeto de divergência entre os autores
que escreveram sobre o assunto. MAURER & BECKER atribuem o fato a que "a
Remuneração Legal mínima dos ativos do Setor, estipulada pelo Código de Águas e seus
instrumentos complementares, é de 10% a.a.nJ

Para BRUNETTI, a adoção da taxa no Plano 2010 foi devida a recomendação de
Jerzy Lepecki que, em 1970, em um artigo hoje clássico, denominado "Comparação
Econômica de Alternativas em Projetos de Engenharia1* sugeriu taxa de 10% a.a para
descontar os projetos energéticos realizados sob o comando do capital estatalní

Segundo ainda BRUNETTI, essa sugestão se baseava nas "estimativas da
rentabilidade média do capital, que na época girava em torno de 15% cua. e descontando-
se a ausência de riscos provenientes da situação e o monopólio institucional (legal)
presente nos negócios de energia elétrica no país"? "Ou seja, a taxa de 10% a.a., sugerida
por LEPECKI, levava em consideração hipoteticamente, os aspectos do Setor e da Nação11*

Antônio C. Tatit HOLTZ, citado por BRUNETTI, afirma que, na época da
elaboração do Plano 2010, "o custo do dinheiro, em moeda constante, no mercado
internacional, situava-se em torno de 8% a.a.. Porém, acentuava HOLTZ, fixou-se 10%
a.a., embora existisse um sentimento de que estudoímais aprofundados poderiam revelar
que esse valor deveria ser um pouco mais elevado" 5

1MAURER; L.T.A. • BECKER; J.L., Revista São Paulo Energia,
Ano VI, n° 48, pg.36.

2BRUNETTI, L., p.cit., pg.10.

3BRUNETTI, L., p.cit., pg.10

4Idem, pg.10

5ldem, pg.ll 37



Dessa forma, a taxa de 10% a.a., foi mantida "impiicüamente" no Plano 2010,
sem um exame mais profundo, em virtude de ser considerada como próxima das que
estavam em vigência no mercado internacional. Em primeiro lugar, as taxas "prime* e
"libor" são válidas apenas para clientes preferenciais e nelas têm pouco peso as considerações
sobre risco. Além da taxa básica, outras incidem ainda sobre os financiamentos, come, por
exemplo, a taxa de compromissos (commitment fee), elevando substancialmente o "spread".

Na realidade, quando da elaboração do Plano 2010, o custo dos financiamentos
no mercado internacional já superava amplamente os 10% a.a. havia mais de 10 anos.

A taxa de desconto utilizada na elaboração do Plano 2010 pode ter importantes
efeitos sobre a alocação de recursos (que 6 uma das funções precípuas das taxas de juros e de
desconto). Dessa forma, uma taxa artificialmente baixa cria um viés em favor dos grandes
projetos hidro-elétricos, que exigem pesados investimentos de lenta maturação, apresentando
portanto, períodos longos de recuperação do investimento. Além disso, a utilização de uma
taxa artificialmente baixa pode conduzir ao desperdício ou à má utilização do capital.
Quando ocorre o contrário, uma taxa de desconto artificialmente alta pode criar um viés em
favor de projetos térmicos.

O uso da taxa de 10% a.a. para remunerar o ativo em serviço no Setor, influencia
o nível tarifário, através do princípio da "tarifa pelo custo", condicionando a lucratividade e
a capacidade de geração interna de poupança das empresas, bem como, indiretamente, as suas
possibilidades de captar recursos no mercado.

O quadro a seguir ilustra os números historicamente usados pelo Setor.

CÁLCULO DO CUSTO DO CAPITAL

1.índices de Ponderação
Capital Próprio
Reserva G.Reversão
Empréstimo Compulsório
Empres t.Extra - set.

2.Taxas Absolutas
Custo Capital Próprio
Taxa Juros R.G.R
Taxa Juros Emp.Compuls
Tx.Jur.Empr.Extra - set

3.Taxas Ponderadas
Custo Capital Próprio
Taxas Juros R.G.R.
Taxa Juros Emp.Comp.
Tx.Jur.Empr.Extra•set.
Custo do Capital

80

47 .0
7 .0
7 .0
39.0

6.0
3.0
.6.0
13.0

2.
0.
0.
5.
8.

81

45.0
9.0
7.0
39.0

6.0
3.0
6.0

13.2

8 2.7
2 0.3
4 0.4
0 5.2
5 8.6

82

46.0
9.0
9.0

36.0

6.0
3.0
6.0

16.7

2.8
0.3
0.5
6.0
9.6

83

40.0
9.0
6.0

45.0

6.0
3.0
6.0

12.8

1.4
0.3
0.4
5.8
8.8

84

36.0
9.0
6.0

47.0

6.0
3.0
6.0

14.0

2.3
0.3
0.4
6.5
9.5
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35.0
9.0
6.0
50.0

6.0
3.0
6.0

15.6

2.1
0.3
0.4
7.8
10.5

86

40.0
9.0
6.0

44 .0

6.0
3.0
ó.O
15.6

2.4
0.3
0.4
6.8
9.9

87

38.0
9.0
6.0

43.0

6.0
3 .0
6 .0

19.1

2.3
0.3
0.4
9.1

12.0

Fonte: Eletrobrás/DEF/DEEE-Fontes eUsos de Recursosjn
BRUNETTl,L.,op.cit., pull.
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O exame do quadro acima põe em evidencia os seguintes fotos:

- o capital próprio e os recursos intra-setoriais, ou seja, os recursos de
propriedade ou de origem estatal constituíram um percentual elevado do
capital total (ver Índices de ponderação);

- aos recursos mencionados no item acima foram imputadas taxas de juros que
podem ser consideradas baixas, a saber, 6% aa. (capital próprio e empréstimo
compulsório) e 3% aa. (R.G.R);

- em conseqüência, o custo do capital correspondente a essas parcelas também é
reduzido, ou seja, entre 1,4% e 2,8% a.a. para o capital próprio, entre 0,4% e
0,5% aa. para os recursos do Empréstimo Compulsório e entre 0,2% e 0,3%
ampara os recursos da R.G.R.

- os empréstimos extra-setoriais apresentaram taxas de juros mais elevadas
(entre 12,8% e 19,1% aa), mas, em virtude do nível de sua participação no
"mix", deram lugar a um custo do capital no intervalo de 8,5% a 12%

Poder-se-ia concluir portanto que, se a participação do Estado no "mix" do capital
é elevada, seja sob a forma de capital próprio de empresas estatais ou de outros recursos
intra-setoriais, e se sâo admitidas taxas de juros como as imputadas no quadro acima para
esses recursos, a taxa de desconto 10% a.a não pareceria subestimada.

Para justificar as taxas imputadas ao capital próprio e aos recursos intra-setoriais,
cabem os seguintes argumentos:

- as taxas de juros na economia brasileira têm sorrido nos últimos anos o
impacto da inflação exacerbada e da instabilidade das "regras do jogo", que
geram falta de confiança e expectativas incertas. Além da instabilidade e da
incerteza características da situação, os mecanismos de indexação,
principalmente a correção monetária, descarregam sobre a taxa de juros o
peso da inflação passada, dando lugar a valores nominais (e, com freqüência,
reais) excessivamente elevados. Num quadro de estabilidade e de maior
confiança na moeda, caso a inflação seja debelada, poder-se-á negociar a
redução dos "spreads", tanto em financiamentos internos como externos,
embora a volta destes últimos não esteja visível no horizonte, ainda que se
conclua com êxito a negociação da dívida externa.

- os benefícios sociais e econômicos para a comunidade como um todo
justificam que o Estado contribua participando de forma decisiva pelo menos
dos grandes projetos do setor elétrico, fornecendo recursos e cobrando ou
imputando taxas de juros ou de desconto inferiores aos 10% aa., não apenas
sob a forma de financiamentos. Não se pode ignorar que se as taxas de juros
se elevarem de forma significativa, os aumentos se refletirão nas tarifas e
haverá impactos econômicos e sociais negativos.
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As considerações acima nâo excluem a participação do setor privado no setor
elétrico, sob várias formas, nem a necessidade de que as empresas elétricas estatais operem
segundo critérios rigorosos de eficiência, uma vez fixada a taxa de juros sobre o capital
fornecido pelo Estado. Essas considerações nâo significam tampouco que se tomem
dispensáveis as modificações institucionais, organizacionais e gerenciais cuja necessidade
sefaz sentir há bastante tempo no setor elétrico.

Nos países desenvolvidos, a taxa de remuneração do capital no setor elétrico, que
se situa abaixo dos 10% a^., é consentanea com a situação dos mercados de capitais e
permite o acesso das empresas elétricas tanto aos financiamentos bancários como ao mercado
acionário. No Brasil, embora haja escassez de recursos no mercado financeiro e acionário
interno, a taxa de 10% a.a. ( em termos reais ) nâo constituirá um óbice importante aos
investimentos, desde que a inflação seja debelada ou pelo menos drasticamente reduzida. Em
tais condições, o Estado poderá recuperar sua capacidade de poupança e investimento, o que
lhe permitirá canalizar recursos a custo conveniente para os projetos elétricos, seja sob a
forma de participação no capital das empresas sob seu controle, seja sob a forma de apoio a
criação de linhas de financiamentos a longo prazo.

Caso a estabilidade de preços seja alcançada, a taxa de 10% a.a. poderá ainda
configurar um subsídio, que no entanto deverá ser avaliado em conjunto com os benefícios e
custos econômicos e sociais que decorrem dos projetos elétricos, ainda mais porque é
provável que o Estado consiga reaver pelo menos parte do subsídio concedido através do
aumento da arrecadação de impostos, evitando assim que o "déficit" público seja
incrementado.

12 PROPOSTA DE MODELO

Em tese, a " Teoria do Custo do Capital" tenta estabelecer a definição de uma
taxa única , que represente e abranja o custo de todas as fontes de recursos da Empresa ,
utilizadas basicamente na execução de seus investimentos.

Dentro dessa visão, ela teria uma aplicação mais efetiva como taxa de desconto na
seleção e priorizaçâo de obras, particularmente ao que se refere ao Setor Elétrico.

Não é simples e nem tampouco há consenso entre as diversas correntes teóricas
quanto à metodologia para se medir o custo de cada fonte de recurso.

Como exemplo, pode-se citar o custo das ações ordinárias de uma empresa. A
determinação de seu custo implicaria na avaliação de seu valor de mercado, abstraindo-se de
flutuações de curto prazo, com relação aos lucros e dividendos atuais e previstos.o que se
tornaria particularmente difícil dadas as condições peculiares do Setor Elétrico Brasileiro.

Outras questões teóricas também se apresentam de difícil solução como: O valor
das ações - de mercado ou patrimonial- ? ; Qual estrutura de capital, próprio ou de
terceiros, deve ser usada, a atual ou a futura ? ; e ainda: Como avaliar o risco?

Nâo existe um critério ou sistema universalmente aceito para se determinar o
custo do capital, o que implica na necessidade de no caso do Setor Elétrico, estabelecer
algumas premissas básicas e próprias que viabilizem um sistema ou metodologia adequadas.
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O modelo proposto deverá estar voltado sempre para a seleção de alternativas de
investimentos no planejamento de longo prazo, através de sua utilização como taxa de
desconto, minimizando distorções como o privilégio artificial de obras menos ou mais
intensivas em capital, ao mesmo tempo em que refletirá ao máximo a escassez ou
abundância de recursos futuros e conjunturais.

Dentro das reais possibilidades, deve-se estabelecer o custo futuro de capital das
concessionárias, o que implicará, necessariamente, em revisões periódicas.

Nesse sentido, o custo das fontes deverá expressar contingências futuras quando
asseguradas (contratadas) e históricas quando desconhecidas (dificuldades de se prever o
futuro).

72.1 Critério Básico

O custo de capital será calculado através da ponderação do custo das diversas
fontes de recursos (asseguradas próprias, asseguradas de terceiros, a obter próprias, a obter
de terceiros) necessárias a execução de um programa de obras de longo prazo.

122 Capitai Próprio

A consideração da distribuição de dividendos em relação ao Patrimônio Liquido
(capital próprio) como custo do capital próprio, pode representar uma distorção temerosa.
Poderíamos estar adotando como parâmetro o quanto é posslveJ remunerar e nao o quanto é
justo e preciso remunerar e assim, perpetuar o desvio, senão, vejamos o caso da CPFL-
Companhia Paulista de Força e Luz:

US$ MIL

ANO

1986

1987

1988

1989

1990

PATRIMÔNIO

T.fOTTTfin

226.927

215.769

285.323

974.945

587 .057

DIVIDENDOS

0

19.550

18.627

3.550

0

RELAÇÃO

0

9.06%

6 . 5 3 %

0.36%

0

Preços Correntes
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custo do capitai próprio, o que pode apresentar sustentação teórica, estaríamos oficializando
ou perpetuando uma situação distorcida, oriunda de políticas econômicas equivocadas.

Dentro desse enfoque e considerando as dificuldades e peculiariedades do Setor,
adotamos a taxa de 12% ao ano, como custo do capital próprio, baseados no argumente de
que é a taxa justa e devida a ser alcançada para remuneração do acionista.

72.3 Custo do Capital de Terceiros

a) RECURSOS ASSEGURADOS

Por "recursos de terceiros assegurados" entende-se os já contratados, com liberações de
recursos (pela instituição) futuras e com condições da operação já estabelecidas. Nesse
caso deve-se projetar todo o fluxo de pagamento dos recursos , levando-se em
consideração todos os custos adicionais àtaxa de juros efetiva. Recomenda-se a
exclusão do Commitment Fee (Taxa de Permanência) que 6 uma distorção da própria
Empresa.

Estabelecido o fluxo de pagamentos, extrai-se a Taxa Interna de Retorno da Fonte -
TIR, que será adotada como custo de capital daquela fonte.

A seguir apresentamos, a título de exemplo, uma operação BIRD.

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

TOTAL

Saques +
Ene.

Capitalizados

1.245
5.224
8.081
10.352
8.419
7 .081
6.124
7.807

54.353

Desembolso

(J • A)

5.000
6.331
7.955
3.169
7.768
7.385
7.092
6.620
6.238
5.855
5.457

73.870

Líquido

1.245
5.224
8.081
5.352
2.088
( 374)
(2.045)
( 39)
(7.385)
(7.092)
(6.620)
(6.238)
(5.855)
(5.457)

(19.537)

Taxa Interna de Retorno do Fluxo Líquido
• 8.50% (excluída a variaçSo da Cesta de Moedas)
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Onde:

1. Saques + Encargos Financiados • Saque do empréstimo de US$ 50.000.000,00 ,
mais o financiamento de encargos de US$ 4.332.000,00.

2. Desembolso = Amortização + Juros

3. Líquido - (Saques + Encargos) (-) Desembolso

O mesmo procedimento (fluxo de caixa) deve ser adotado para operações asseguradas
segundo a Resolução 63 e Lei 4131 , considerando, além dos juros (Libor e Prime),
outros custos como:

. Imposto de Renda,

. Spread,

. Comissão de Repasse,

. Outras despesas: Comissões diversas, corretagem, taxas e etc.

b) RECURSOS A OBTER

Se os recursos a serem obtidos tiverem, apesar de não assegurados, a fonte definida, o
procedimento de cálculo é semelhante ao do item 7.2.3.a., e a taxa a ser considerada
pode ser a do último contrato ou uma média das taxas dos contratos mais
representativos.

Caso não haja definição da fonte de recursos, pode-se aplicar o procedimento da TIR a
contratos que se creiam similares (Res. 63, Lei 4131 , etc), adotando-se , da mesma
forma, uma taxa média dos contratos representativos.

Na impossibilidade de levantamento de fluxos de contratos passados, pode-se adotar
uma série histórica do custo do dinheiro internacional (Libor-Prime), através de
publicações.

A série histórica a ser adotada poderá abranger um período de 5 a 10 anos, de forma a
minimizar as variações do curto prazo.

A fórmula é a que se segue:

(
(

(
(
<
(
(
(

—

1 •

( (L+S) * (1 •

360

200

IR/100)

4

• 365 )

)
2 >

| )

| - 1 * ) 100
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Onde:

L » Libor ( ou Prime Rate)
S - Spread
IR - Imposto de Renda (se houver)
360 • número de dias - ano comercial
200 - fator para apurar taxa semestral
365 - número de dias - ano civil

Supondo-se, como exemplo, o uso das seguintes taxas em uma operação tipo Lei 4131:

LIBOR » 10,50% ; SPREAD - 2,5% ; IR - 33% ; o que nos conduz a uma taxa
efetiva de !8,30%a.a..

Para um empréstimo tipo Resolução 63 ,agrega-se a Comisao de Repasse do banco
brasileiro. No mesmo exemplo anterior,considerando-se uma comissão de 4,5% ,
teremos uma taxa efetiva final de 23,62% a.a..

Obtidas as Taxas efetivas, extrai-se a média aritmética simples dos anos considerados e
obtém-se um custo médio para a fonte.

Havendo previsão de uma certa distribuição por volume e tipo de fonte, pode-se calcular
uma ponderação para a obtenção de uma Taxa Média.

No exemplo anterior, tomando-se 72% de recursos pela Lei 4131 e 28% pela
Resolução 63, teríamos uma Taxa Média de 19,79%.

C) CONTRIBUIÇÃO DO CONSUMIDOR

Este recurso por definição, tem custo zero à concessionária.
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7.2.4 Cálculo do Custo Médio do Capital

Considerando-se o seguinte quadro hipotético de Origem e Aplicação de
Recursos da Empresa, teremos ano a ano os recursos a obter:

RECEITA

(-)Ene.Consumidor
(RENCOR,RGR,CCC)

(-)Despesa Operacional
(s / depreciação)
(«)Geração I n t . Caixa
(-)Serv.Divida Liquido
(-)Outros Pagamentos
(-)Cont.Rec.Inv.

(Rec.Prop.)
(+)Recursos RGR
(+)Contrib.Consumidor
( + )BIRD
( + )BNDES/FINAME
{-)Invest.Proposto

ANO 1

973738

9371

820073
144294

26401
20944

96949
0

7667
18054

0
122670

(-)Necess.Recursos a Obter 0

Conforme metodologia
taxas ou custo das fontes.

Taxas ou Custos

Próprios
BIRD
BNDES

A Obter (custo médio
das fontes)

Debentures
Ações
Contribuição Consumidor
RGR

A partir desses valores

ANO 2

1022132

9886

874683
137563

30312
20143

87108
0

7500
9017

0
120000

16375

ANO 3

1071161

10405

920050
1407 04

34114
15221

91370
0

7719
0
0

123500
24411

ANO 4

1123021

10907

969467
142647

37826
13848

90973
0

8531
0
0

136500
36995

i já desenvolvida, tomaremos como exemplo

das Fontes

J

m

m

s

«

-

podemos

Vntes do IR

12% a . a .
8,50%

11,50%
19,79%

-

a.a.
a.a.

- (seria 12%
0
2 , 6 5 % a.a.

ANO 5

1178606

11437

1014561
152610
40600
11531

100478
0

8932
0
0

142915
33505

as seguintes

ApOS Ift
Alíauota 40%

12%
5,
6,

1 1 ,

a . a . )

1,

montar os quadros a seguir:

45

a . a .
10% a . a .
9% a . a .
87% a . a .

-
-
0
59% a . a .
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Preferencialmente, deve-se utilizar o custo de cada ano, nas obras do próprio ano.
Caso haja a necessidade de opções entre obras previstas para anos diferentes, pode-se utilizar
uma nova ponderação, estabelecendo uma taxa única de custo médio de capital para todo o
eríodo de planejamento:

CUSTO MÉDIO ANTES DO IR

ANO

1

2

3

4

5

TOTAL

INVESTIMENTO
(OS$ MIL)

122.670

120.000

123.500

136.500

142.915

645.585

PARTICIPAÇÃO

19,00%

18,59%

19,13%

21,14%

22,14%

100,00%

CUSTO MÉDK
CAPITAL

10,73%

12,05%

12,79%

13,36%

13,08%

12,45%

Custo Médio Capital de Planejamento
- ( 0 , 1 9 * 1 0 , 7 3 ) + ( 0 , 1 8 5 9 * 1 2 , 0 5 ) + ( 0 , 1 9 1 3 * 1 2 , 7 9 ) +

( 0 , 2 1 1 4 * 1 3 , 3 6 ) + ( 0 , 2 2 1 4 * 1 3 , 0 8 )

Custo Médio Capital de Planejamento = 12,45% a.a.
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CUSTO MÉDIO APÓS O IR

AMO

1
2
3
4
5

TOTAL

INVESTIMENTO
(US$ MIL)

122.670
120.000
123.500
136.500
142.915

645.585

PARTICIPAÇÃO

19,00%
í.8,59%
19,13%
21,14%
22,14%

100.00%

CUSTO MÉDIO
CAPITAL

10,23%
10,71%
11,22%
11,21%
11,22%

10.93%

Custo Médio Capi ta l de Planejamento
- ( 0 , 1 9 * 10,23) + (0,1859 * 10.71) + (0,1913 * 11,22)+

(0,2114 * 11,21) + (0,2214 * 11,22)

Custo Médio de Planejamento - 10.93 % a.a.

7.2.5 Recomendação

A recomendação básica é a revisão constante dos cálculos, a medida e no
momento em que fatos novos ocorram.
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8. CONCLUSÃO

O assunto abordado constitui-se em um dos mais controversos do Setor Elétrico.

Neste trabalho procuramos contrapor os múltiplos aspectos com que se defronta
o analista financeiro na proposição de uma taxa de custo de capital aplicável ao Setor.

Embora tecnicamente o problema seja bem definido, existem razões de cunho
estratégico que impedem a adoção "a priori" de uma taxa obtida matematicamente em uma
análise detalhada que realize a compatibilidade entre os objetivos propostos (determinativos
para plano de obras, avaliação de projetos, etc) e a taxa determinada.

A partir dessa análise, verificaram-se as conseqüências que traria a adoção de
taxas super ou subestimadas em planos de obras de longo prazo, bem como a importância de
sua projeção ao futuro, levando em conta nesse aspecto que é necessário reavaliar a face
predominantemente hídrica da geração brasileira.

De tudo o que foi levantado, ressaltam-se os aspectos negativos do atual modelo.

De fato, o custo de capital, dentro da metodologia vigente, a medida que se
reavaliem os ativos e se inclua apenas a remuneração real e não a legal, terá seu percentual
diminuído. Sendo assim, a taxa será também pequena, viabilizando os projetos de mais
longa maturação, ou seja, os grandes investimentos. Paradoxalmente, todavia, são estes os
investimentos que exigem maior aporte de recursos.

Em segundo lugar, a continuar o presente modelo, reduz-se a poupança do setor
elétrico e não se consegue viabilizar o aporte de capitais de terceiros. Some-se ainda o
estreitamento do financiamento externo, e verificar-se-á a necessidade de financiar os
investimentos via mercado nacional.

Ao buscar-se o custo de capital, conclui-se que, historicamente ele tem sido
subavaliado. Isso reflete o diminuto retorno do investimento do setor elétrico, sensivelmente
abaixo das taxas de mercado.

Dada a presente situação é inevitável a recorrência à necessidade de repensar os
caminhos do setor elétrico, pois verifica-se hoje o absoluto desestímulo ao investimento,
dentro da atual regulamentação.

As alternativas apresentadas permitem apenas "amenizar" o problema, mas não
solucioná-lo de forma definitiva. Julga- se vital rediscutir o custo de capital. O diagnóstico
que se tem, dada a improbabilidade da correção da defasagem tarifária e dos Ativo
Imobilizado em Serviço (devido ao impacto sobre o nível de preços), é de que deve-se atrair
cada vez mais a iniciativa privada como sócio nos empreendimentos.

A fim de evitar o "circulo vicioso" de que a iniciativa privada não participará
dentro dos atuais mecanismos de remuneração e níveis tarifários, propõe-se enfrentar o
problema do custo de capital próprio de forma a tornar mais realista a taxa mínima a atrair os
investidores privados ao Setor.
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9. ANEXOS

PRINCIPAIS EMBASAMENTOS LEGAIS RELATIVOS À
ORGANIZAÇÃO DO MERCADO DE CAPITAIS NO BRASIL

Para uma melhor avaliação das reformas implantadas nos últimos anos,
incluímos neste anexo, os principais embasamentos legais que vem formando a atual
organização do mercado de capitais no Brasil.

O Projeto de reconstrução econômica patrocinado pelo Governo, a partir de
março de 1964, exigia a reestruturação do Sistema Financeiro. Em 16/7/1964, foi
promulgada a Lei no.4357, criando as Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional
(ORTN), e instituindo a Correção Monetária, no sentido de evitar a corrosão inflacionária
sobre os títulos do Governo.

Na área monetária, a Lei 4595 de 1964 redefiniu a administração dos recursos
monetários no pais, criando o Conselho Monetário Nacional, orgâo normativo a nível
interministerial, que centraliza e define a condução da política monetária. O CMN, 6 um
órgão colegiado, integrado por representantes do governo, dos bancos e de diversos setores
da atividade privada.

Dependendo do governo, o CMN terá maior ou menor importância na gerência
dos recursos e na definição da política econômica e monetária, já que nele o "Poder
Executivo" tem a maioria dos votos.

Foi criado'também o Banco Central do Brasil, que substituiu a SUMOC -
Superintendência da Moeda e do Crédito - , porém, com poderes mais amplos e típicos de
instituições de igual gênero. O BC ou BACEN, como é mais conhecido atualmente, é a
instituição reguladora do mercado financeiro, atuando como banqueiro do governo federal e
dos bancos comerciais.

A Lei 4380 de 1964 criou o Sistema Financeiro de Habitação, tendo como
principal agente o hoje extinto Banco Nacional da Habitação, seguido das Caixas
Econômicas, Sociedades de Crédito Imobiliário, Associações de Poupança e Empréstimo e
Cooperativas Habitacionais.

A chamada Lei do Mercado de Capitais (Lei 4728 de 14 de julho de 1965),
delimitou e definiu as funções dos vários tipos de instituições financeiras, tais como Bancos
Comerciais, Bancos de Investimento, Bancos de Desenvolvimento, Sociedades Corretoras,
etc....

Em 1966, foram regulamentadas as atividades dos bancos de investimento, das
sociedades de crédito imobiliário e das associações de poupanças e empréstimo, e foram
modernizadas as atividades das bolsas de valores e das sociedades corretoras.

No intuito de compatibilizar dois objetivos diferentes, tais como, reformas na
área trabalhista e aumento no volume de poupança de longo prazo, o governo criou o Fundo
de Garantia de Tempo de Serviço, pela Lei 5107 de 1966, dando maior flexibilidade ao
mercado de trabalho.
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Foram criados ainda mais dois fundos de poupança compulsória, o PIS -
Programa de Integração Social e o PASEP - Patrimônio do Servidor Público. Esses dois
fundos, de característica social, estão sob o controle administrativo do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, e sao utilizados primordialmente em
financiamentos de longo prazo.

Em 1967, foram criados os fundos fiscai; -157 pelo Decreto Lei 157, que veio a
se constituir no principal sustentáculo do mercado brasileiro de ações, e em 1970 foram
reformulados os fundos mútuos de investimento.

A partir dessas reformas, estimulou-se a entrada de capitais estrangeiros,
importante fonte de financiamento as empresas, repassados pelos bancos comerciais, bancos
de investimento, BNDES e bancos regionais e estaduais de desenvolvimento econômico.

Na década de 70, duas experiências importantes determinaram a revisão das
políticas e do modo de funcionamento do sistema financeiro nacional: o "boom" da bolsa em
1971 e a reaceleraçao do processo inflacionàrio a partir de 1974.

No período 1968/71, crescera acentuadamente o número de companhias com
ações registradas e negociadas em Bolsa. As operações de "underwriting" chegaram a
representar 10,37% do total de subscrições .de novas ações. Assim, a posterior queda das
Bolsas deve ser compreendida enquanto resposta a uma série de instrumentos de incentivo a
transferência de recursos financeiros, concentrados num curto intervalo de tempo.

Ao "boom" da bolsa, seguiu-se uma fase depressiva no mercado de ações que se
estendeu por alguns anos. O saldo positivo foi o fato de que em nenhuma outra fase de nossa
história houve tantos recursos canalizados para o fortalecimento das empresas.

Objetivando contornar a crise formada, o Governo direcionou para o mercado, de
forma compulsória, as reservas técnicas das Companhias Seguradoras, parte dos recursos do
Fundo PIS/PASEP, adicionais do Fundo 157 e permitiu a criação das Sociedades de
Investimento, a fim de captar recursos externos.

Assim, por volta de 1975, as cotações haviam sido recuperadas e a reativação das
Bolsas tornava-se novamente factível.

Por outro lado, a combinação de efeitos da "Crise do Petróleo" em 1974 com
fatores da conjuntura interna, como por exemplo a expansão dos meios de pagamentos já em
1973, reativou o processo inflacionàrio e ocasionou dificuldades intensas com o balanço de
pagamentos do país.

Esses dois fatos evidenciaram a tendência da economia brasileira em operar mais
com dívidas do que com capital de risco, isto é, capital dos sócios ou acionistas. Essa
tendência, ocasionou como conseqüência direta a elevação do nível de endividamento da
empresa nacional.

Apesar das medidas tomadas em relação ao mercado de ações, tentando provê-lo
de recursos e investidores institucionais e estimular o investidor individual através de
incentivos fiscais, o modo de operar do BNDES continuou a ser predominantemente através
dos empréstimos e muito pouco aplicando em ações.

Em 1976, foram promulgadas a nova Lei das Sociedades Anônimas e a lei que
criou a Comissão de Valores Mobiliários. A nova lei das sociedades por ações reformulou e
modernizou amplamente as condições de funcionamento das sociedades anônimas, dando
ênfase à conduta destas empresas em relação aos investidores e ao mercado de ações, quando
nele ingressam, tendo como objetivo principal a proteção ao acionista minoritário.
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A partir de 1983, os clubes de investimento passaram a se desenvolver
consideravelmente, reunindo os investidores em ações que se consorciam para administrar
uma carteira comum.

Aos ciclos de altas nas bolsas de valores no período de 1982 a 198S, seguiram-se
expressivos volumes de lançamentos de ações, os quais registraram consideráveis
crescimentos reais a cada ano, exceto em 1983.
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Em 1986, foi decretado o Plano Cruzado que, no bojo de uma política heterodoxa
de combate a inflação, ao congelar preços e salários pela média e estabilizar a taxa de câmbio,
estabelecia, indiretamente, novas condições para o crescimento do mercado de capitais.
Entretanto, a limitação das aplicações em ações segundo um percentual máximo de seu
patrimônio, imposta pelo Governo aos Fundos de Ações e Cubes de Investimento, agregada
à tributação sobre os lucros auferidos no mercado a termo, bem como à demissão do
presidente da CVM, contribuíram para arrefecer o animo dos investidores, não tendo ocorrido
a expansão prevista.

Já o período 1986/1990, caracterizou-se pelo surgimento de novas perspectivas
para o mercado de capitais, em consonância com o processo de rediscussão da divida externa
e abertura de capital das empresas estatais ( emissão de bônus de conversão de divida e
certificados de privatização ), propostas governamentais objetivando o equacionamento da
divida externa, a redução do déficit público e a modernização da economia. Atualmente,
estuda-se a questão da aplicação de capitais estrangeiros nas Bolsas de Valores e sua limitação
quanto a participação acionária em empresas nacionais.

Na medida em que as instituições participantes ou vinculadas ao Sistema
Financeiro, determinam as linhas de crédito e financiamento disponíveis na economia,
representando, teoricamente, um mercado de capitais organizado e comprometido com a
sustentação do nivel global de investimento, reveste-se de particular importância a
descrição, ainda que suscinta, de seus objetivos e atribuições.

a) CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - CMN

Criado pela Lei no.4595 de 31/12/64, é o órgão deliberativo de cúpula do sistema
financeiro nacional, com a seguinte finalidade: adaptar o volume dos meios de
pagamento às necessidades da economia; regular o valor interno e externo da moeda e
o equilíbrio no balanço de pagamentos do país; orientar a aplicação dos recursos das
instituições financeiras públicas ou privadas; propiciar o aperfeiçoamento das
instituições e dos instrumentos financeiros; zelar pela liquidez e solvência das
instituições financeiras e coordenar as políticas monetária, creditlcia, orçamentária,
fiscal e da divida pública, interna e externa. Sua competência no tocante a regulação
do mercado de capitais foi determinada pela Lei no. 4728 de 14/07/65.
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b) BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN

Criado pela Lei no. 4594 de 31/12/64, é o órgão de execução das políticas traçadas pelo
Conselho Monetário Nacional, cabendo-lhe: emitir moeda-papel e moeda metálica;
executar os serviços do meio circulante; receber os recolhimentos compulsórios e os
depósitos voluntários das instituições financeiras; realizar operações de redesconto e
empréstimo a instituições financeiras bancárias; exercer o controle do crédito; efetuar o
controle dos capitais estrangeiros; ser depositário das reservas oficiais de ouro e moeda
estrangeira; exercer a fiscalização, regular a atuação das instituições financeiras e aplicar
as penalidades previstas; exercer condições para a posse e exercício de quaisquer
cargos de administração de instituições financeiras, de acordo com normas expedidas
pelo CMN e realizar operações de compra e venda de títulos públicos federais.

c) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Criada pela Lei no. 638S de 07/12/76, é o órgão da administração indireta, vinculado ao
Poder Executivo, com a atribuição de: fiscalizar e regular o mercado de títulos de renda
variável; estimular a formação de poupanças e sua aplicação em valores mobiliários;
promover a expansão e o funcionamento eficiente do mercado de ações; estimular as
aplicações permanentes em ações de empresas privadas nacionais; assegurar o
funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e de balcão e proteger os
titulares de valores mobiliários e investidores do mercado.

No exercício de suas funções, é de sua competência e responsabilidade: disciplinar e
fiscalizar a emissão e distribuição de valores mobiliários no mercado, sua negociação e
intermediação; organizar o funcionamento e as operações das Bolsas de Valores;
administrar as carteiras e a custódia de valores imobiliários; prestar consultoria e
análise sobre os valores mobiliários; fiscalizar as companhias abertas (no que concerne
a emissão e distribuição de títulos no mercado, à natureza dos relatórios administrativos
e demonstrações financeiras obrigadas a divulgar, à conduta de seus administradores e
acionistas controladores e à aprovação de oferta pública de aquisição de ações que
implique em alienação de controle acionário ) e averiguar as denúncias e práticas que
contrariem os interesses dos investidores minoritários.

d) BANCO DO BRASIL - BB

Constituindo-se numa sociedade de economia mista, configura- se como um banco
comercial, funcionando, também, como instrumento de execução das poltticas
creditlcia e financeira cio Governo, sob supervisão do CMN. Suas principais funções
são: receber o produto da arrecadação de tributos ou rendas federais e operações de
crédito da União; realizar os pagamentos e suprimentos necessários à execução do
orçamento geral da União; adquirir e financiar estoques de produção exportáveis;
executar a política de preços mínimos dos produtos agropastoris; financiar atividades
industriais e rurais e funcionar como agente pagador e recebedor no exterior.
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e) BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - BNDE
(ATUAL BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

BNDES)

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico - BNDES, autarquia federal criada
pela Lei no. 1628 de 20/D6/52 e ratificada pela Lei no. 2973 de 26/11/56, visou,
inicialmente, servir de agente financeiro ao Programa de Investimentos de
Reaparelhamento Econômico, adotado pelo Estado no início da década de 50. Sua
linha de atuação inspirou-se nos estudos e projetos selecionados por uma Comissão
Mista Brasil-EUA, constituída em dezembro/50, que contariam com o financiamento
do BIRD e do EXIMBANK. Ficava facultado ao BNDES receber depósitos de
entidades governamentais ou autarquias, de Sociedades de Economia Mista, de
Bancos, de Sociedades de Seguro e Capitalização vinculados ao Fundo de
Reaparelhamento Econômico (cujos recursos advinham dos empréstimos nâo-
incorporáveis ao patrimônio ), decorrentes de ações judiciais ou que resultassem de
operações realizadas pelo BNDE.

Em 1963, foi criado o Fundo Nacional de Investimentos - FUNAL com o objetivo de
incentivar a poupança e direciona- la para as empresas rentáveis, controladas pela
Unite. Em 31/12/64, a Lei no. 4594 situava o BNDES no Sistema Financeiro
Nacional, como o principal instrumento de execução da política de investimento do
governo.

Destacamos a criação, na época, dos Acordos do Trigo, resultante de convênios Brasil-
EUA, e empréstimos em moeda estrangeira, a serem repassados à entidades nacionais.
Com base nestes recursos, foi possível ao BNDES estabelecer Programas Especiais (
FIPEME, FINAME, FINEP, etc.) de apoio às empresas nacionais, enumerados a
seguir:

1) Programa de Financiamento a Pequenas e Médias Empresas - (FIPEME)

- canalizar recursos próprios e de entidades internacionais (BID, Kreditanstalt,
etc.) para o financiamento de longo prazo de pequenas e médias empresas,
visando sua instalação ou expansão, com aumento de produtividade.

2) Agencia de Financiamento para Aquisição de Máquinas e Equipamentos -
(FINAME)

- criada a fim de apoiar a indústria na ampliação de suas unidades fabris, bem
como na substituição de equipamentos obsoletos, financiar a compra de
máquinas, ferramentas, equipamentos industriais e veículos pesados. Esta
Agencia, operava através de Bancos Comerciais, de Investimento, Regionais e
Estaduais de Desenvolvimento e Companhias de Investimento e
Financiamento, refinanciando importações e a aquisição de equipamentos para a
construção civil.

3) Fundo de Desenvolvimento de Produtividade (FUNDEPRO)

- promover o incremento da produtividade no âmbito das empresas do setor de
bens de capital e de infra- estrutura. Sua atuação estava diretamente vinculada â
agentes financeiros, Bancos Regionais de Fomento e Centros Regionais de
Incentivo a Produtividade.
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4) Fundo de Desenvolvimento Técnko-Cientffíco - (FUNTEC )

- desenvolver projetos e programas de ensino e pesquisa técnico-ciendfica.

5) Fundo de Financiamento de Estudos de Projetos e Programas - (FINEP)

- prover recursos para o financiamento da elaboração de projetos e programas de
desenvolvimento.

6) Fundo Agro-Industrial da Reconversão - (FUNAR )

- financiar culturas agrícolas e pecuárias.

7) IBRASA - Investimentos Brasileiros S.A.

- captar recursos para a empresa privada nacional, democratizar o capital e
fortalecer o mercado de capitais.

8) EMBRAMEC - Mecânica Brasileira S.A. e F1BASE - Insumos Básicos S.A
Financiamento e Participações

- atuar como sócios minoritários no capital de risco das empresas, podendo
praticar a tomada de debentures conversíveis em ações e prestar garantias de
subscrição.

A atuação regional do BNDE ( atual BNDES ), acentuada pela aplicação de recursos de
Fundos administrados pelo Banco e repasse a Bancos Regionais e Estaduais de
Desenvolvimento, criava a possibilidade de melhor identificação das deficiências e
necessidades das economias locais, diminuição do risco de má alocação de recursos e
agilizava a coordenação do investimento total, a nivel nacional.

f) CAIXAS ECONÔMICAS

A Lei no . 4594 de 31/12/64, definiu as Caixas Econômicas enquanto instituições
financeiras públicas, órgãos auxiliares da execução da política creditlcia do Governo,
sujeitas â orientação do Conselho Monetário Nacional. Desempenhavam papel
semelhante ao dos Bancos Comerciais, operando, também, com cadernetas de
poupança.

g) SOCIEDADES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Criadas pela Lei no.438O de 21/D8/64, objetivavam fornecer crédito a médio e longo
prazo para construção de unidades residenciais e financiamento a compra da casa
própria. Consideradas instituições financeiras privadas de crédito especializado, seu
funcionamento estava diretamente vinculado à ação do Banco Nacional de Habitação (
BNH), sendo, ainda, fiscalizadas pelo BACEN. Seus recursos advinham da colocação
de letras imobiliárias e captação através de caderneta de poupança.

li) ASSOCIAÇÕES DE POUPANÇA E INVESTIMENTO

Funcionando como instituições financeiras voltadas para a captação e aplicação de
recursos no mercado mobiliário cadernetas de poupança e cédulas hipotecárias ),
subordinavam-se as determinações do CMN e às diretrizes estabelecidas pelo BNH.
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i) BANCOS DE DESENVOLVIMENTO

Regulamentados pela Resolução no. 394, de 03/11/76, os Bancos Regionais de
Desenvolvimento podem ser definidos enquanto instituições financeiras de âmbito
regional, subordinadas ao Banco Central, especializadas em operações a médio e longo
prazo, para suprimento de capital fixo ou de giro, com vistas ao desenvolvimento
econômico-social de suas respectivas áreas de atuação.

Sua criação se deu, no Brasil, a partir da década de 50, podendo ser subdivididos
segundo seu controle acionário: sob controle direto do Governo Federal ( Banco da
Amazônia S/A - BASA, originalmente, Banco de Crédito da Amazônia S.A., assumiu
a nova denominação com a edição da Lei no. 1184 de 3008/50; Banco do Nordeste do
Brasil S/A - BNB, criado pela Lei no. 1649 de 19/07/52; Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE ) e aqueles sob controle dos Governos
Estaduais.

J) BANCOS COMERCIAIS

Subordinados ao CMN e BACEN, os quais regulam sua constituição e funcionamento,
são caracterizados como instituições financeiras prestadoras de serviços bancários
(cobranças, custódias, câmbio, tranferências, recebimentos de impostos e diversos,
pagamento de cheques, etc. ) e concedentes de crédito ( desconto, adiantamentos,
crédito rural,pessoal ou para operações de comércio exterior, etc).

k) SOCIEDADES DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Definidas pela Portaria no. 309, expedida pela Superintendência da Moeda e do
Crédito ( SUMOC ), de 30/11/59, como instituições de crédito de tipo especial, as
"Financeiras" estariam sujeitas à fiscalização do BACEN, devendo se constituir sob a
forma de sociedades anônimas. Sua principal fonte de recursos eram as letras de
câmbio e Fundos de Acceptance. Dispondo de um amplo campo de atuação,
caracterizaram-se pela concessão de financiamento de capital de giro ás empresas e de
crédito ao consumidor, para a compra de bens de consumo duráveis, facultadas a estas
instituições, as seguintes operações: transações sob contratos de mútuos e
financiamentos de compra e venda; negociação de títulos de crédito; participação em
operações de interesse de outras empresas; financiamento da exportação ou importação
de mercadorias e prestação de aceite ou aval em títulos cambiais, para concessão de
crédito direto ao consumidor.

D FUNDOS ACCEPTANCE

Regulamentados pela Portaria no. 309 da SUMOÇ de 30/11/59, eram fundos
administrados por Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimentos, com o
objetivo de financiar a aquisição de máquinas, equipamentos e bens de consumo, a
médio e longo prazo . Tais fundos tiveram sua extinção decretada pela Resolução no.
103 do BACEN, de 30/12/68.
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m) BANCOS DE INVESTIMENTO

Os Bancos de Investimento foram criados pela Lei no. 4728, de 14/D7/65 e
regulamentados pela Resolução no. 18 do BACEN, de 18/02/66, visando ocupar um
espaço não preenchido pelas Financeiras e Bancos Comerciais.

Sua autorização de funcionamento devia ser concedida pelo BACEN, sendo regulados e
fiscalizados pelo CMN. Definidos como instituições financeiras privadas,
especializadas em transações de participação ou de financiamento de médio e longo
prazo ( suprindo as necessidades da empresa nacional, de capital fixo ou de giro ),
deviam ser, obrigatoriamente, organizados sob a forma de sociedades anônimas e suas
ações, nominativas.

Ficava facultado aos Bancos de Investimento, a criação de Sociedades Anônimas de
Investimento e Fundos de Investimento, em regime de condomínio. Suas principais
atividades seriam: empréstimos; administração de Fundos de Investimento; operação no
mercado de capitais via aquisição e subscrição de ações, debentures e obrigações;
distribuição de títulos e repasse de empréstimos obtidos no exterior e no país.

n) BOLSAS DE VALORES

As Bolsas de Valores são entidades civis sem fins lucrativos, em cujo recinto realizam-
se transações de compra/venda de títulos e valores mobiliários. Consideradas órgãos
auxiliares da CVM ( Lei no. 6385/76 ), seus associados são sociedades corretoras,
adquirentes de títulos patrimoniais. Só podem ser negociados nas Bolsas de Valores
os títulos e valors mobiliários de emissão ou co- responsabilidade de pessoas jurídicas,
quer de direito público, quer de direito privado, devidamente registradas na CVM.

O) SOCIEDADES CORRETORAS

Instituídas pela Lei no. 4728 de 14/07/65 ( em substituição aos corretores autônomos
de valores ) e regulamentadas pela Resolução no. 39 do BACEN, de 20/10/66, eram
caracterizadas como instituições financeiras auxiliares, constituídas sob a forma de
sociedades anônimas ou por cotas de responsabilidade limitada. Seu funcionamento
dependia de autorização da CVM, estando habilitadas a: operar com exclusividade nas
bolsas de valores, com títulos e valores mobiliários; transacionar títulos e valores
mobiliários, por conta de terceiros; administrar consórcios para lançamento público de
ações ( underwriting ), encarregando-se de sua distribuição e colocação no mercado de
capitais; administrar carteiras de valores, custódia de títulos, valores mobiliários e
Fundos Mútuos de Investimento sob a forma de condomínio aberto, bem como Fundos
Fiscais e Sociedades de Investimento, instituídos pelos Decretos-Iei no. 157 e 1401.

p) SOCIEDADES DISTRIBUIDORAS

Criadas pela Lei no. 4728 de 14/07/65 e regulamentada pela Resolução no. 76 do
BACEN, de 22/11/67, com a responsabilidade de subscrição, distribuição ou
intermediação na colocação de títulos ou valores mobiliários, para venda, distribuição ou
negociação, contribuindo para a captação e colocação de poupanças no mercado de
capitais. Assim como as sociedades corretoras, podiam constituir-se sob a forma de
sociedades anônimas ou por cotas de responsabilidade limitada.
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q) FUNDOS DE INVESTIMENTO ( MÚTUOS E FISCAIS)

Instituídos pelo Decreto-lei no. 157 em 17/02/67 e regidos por normas especificas (
principalmente a Lei do Mercado de Capitais, Portaria no. 309 da SUMOC e
Resolução no. 18 e no. 145 do BACEN ), constitulam-se num condomínio de ações e
títulos públicos, administrados por um Banco de Investimento ou Sociedade Corretora,
legalmente habilitados, congregando poupanças de diversos investidores, sem
propósito associativo, objetivando obter um melhor rendimento para o seu capital.

r) SOCIEDADES DE INVESTIMENTO

Criadas pelo Decreto -lei no. 1401 de 07/05/75, objetivavam a aplicação de capital em
carteira de títulos e valores mobiliários, devendo constituir-se sob a forma de sociedade
anônima de capital autorizado. Administradas por instituições financeiras, seus
recursos, captados no exterior através de Agentes de Subscrição, deviam ser aplicados
no mercado de capitais, a partir de entidades administradoras.
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