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RESUMO 

 

As concessionárias brasileiras de energia elétrica iniciaram a elaboração de duas 

demonstrações contábeis brasileiras oficiais em vista do advento da Lei n° 11.638/2007 

- convergência às normas internacionais. Considerando-se a incompatibilidade com as 

necessidades regulatórias de informações, a Agência Nacional de Energia Elétrica - 

ANEEL implantou a contabilidade específica do Setor Elétrico. Neste contexto, a 

existência de 2 (duas) demonstrações contábeis oficiais pode levar os analistas e os 

investidores a terem diferentes conclusões que podem culminar em operações de debt 

ou de equity equivocadas. O estudo evidencia as diferenças entre as demonstrações 

financeiras preparadas sob a contabilidade societária e a regulatória das 

concessionárias de distribuição do Setor Elétrico e os impactos resultantes nas análises 

econômico-financeiras. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em vista da determinação da Lei n° 11.638/2007 - convergência às normas 

internacionais de contabilidade – e da respectiva incompatibilidade com a natureza dos 

negócios das concessionárias do Setor Elétrico, a Agência Nacional de Energia Elétrica 

- ANEEL implantou a contabilidade regulatória. Neste contexto, as elétricas passaram a 

elaborar duas demonstrações contábeis brasileiras oficiais, o que pode levar o leitor a 

conclusões questionáveis sobre a situação econômico-financeira das companhias e 

resultar em decisões de investimentos equivocadas (concessão de empréstimos, 

aquisição de participação acionária e joint-ventures). Desta forma, quais os cuidados 

que os analistas devem ter quando da análise econômico-financeira das 

concessionárias de energia elétrica no Brasil considerando-se a coexistência de duas 

demonstrações contábeis - societária e regulatória? 

Até abril de 2001, as demonstrações contábeis das concessionárias do Setor Elétrico 

eram as mais simples em relação às das empresas dos demais setores econômicos. 

Isto decorria da simplicidade do negócio, qual seja, da legislação aplicável ao reajuste 

tarifário. No caso das distribuidoras de energia, seguia-se o modelo dos contratos de 

concessão celebrados sob a égide da Lei n° 8.987/1995 (Lei das Concessões) e da Lei 

n° 9.074/1995. Tais contratos definiam o repasse às tarifas dos custos não gerenciáveis 

(Parcela A1) e a diferença remanescente, entre a Receita Líquida e a Parcela A, 

denominado de Parcela B2, seria atualizada pelo IGP-M a partir dos valores existentes, 

quando da assinatura dos acordos e até a 1ª (primeira) Revisão Tarifária Periódica - 

RTP3 que ocorreu entre 2003 e 2006, dependendo da distribuidora. Neste contexto, em 

condições normais de mercado, não havia diferenças materiais e recorrentes no 

Resultado da Atividade (EBIT4) ou na Geração Operacional Bruta de Caixa (EBITDA5) 

                                     
1 A Parcela A contempla os custos em que a distribuidora não tem gestão (compra de energia para 
revenda, custos de transmissão e encargos setoriais). 
2 A Parcela B contempla os custos de operação e manutenção (Pessoal e Serviços de Terceiros 
predominantemente) e recuperação e remuneração do capital investido em Ativo Imobilizado. 
3 Na RTP ocorre um realinhamento tarifário de forma que a tarifa reflita os custos eficientes e a 
amortização e a remuneração de capital adequadas 
4 Earns Before Interests and Taxes – EBIT ou Lucros Antes de Juros e Impostos sobre a Renda – LAJIR 
ou Resultado da Atividade. 
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de um período de competência a outro. Entretanto, em vista da ocorrência do Programa 

Emergencial de Redução do Consumo de Energia Elétrica – PERCEE (o racionamento) 

de maio de 2001 a fevereiro de 2002, das novas metodologias de cálculo das tarifas a 

partir de 2003 por meio das RTPs, do aumento exponencial da complexidade do Setor 

Elétrico e, finalmente, da coexistência de dois demonstrativos oficiais (societário e 

regulatório) a partir de 2011, a análise econômico-financeira das distribuidoras se 

tornou uma atividade de elevada especialização. 

Como analista do Setor Elétrico desde 1999, vivenciei todas estas alterações e verifico 

que muitas conclusões a respeito da situação econômico-financeira das 

concessionárias são incipientes. Dessa forma, a realização deste trabalho pode agregar 

aos profissionais de instituições financeiras, investidores, acadêmicos, servidores da 

ANEEL e demais interessados, aspectos técnicos relevantes que devem ser 

considerados quando da análise das demonstrações contábeis das concessionárias de 

distribuição de energia. 

Ressalta-se que a compreensão das especificidades das concessionárias de 

distribuição contempla parte das diferenças também existentes entre a contabilidade 

societária e regulatória das concessionárias de geração e de transmissão. Uma vez que 

o negócio das primeiras é mais complexo (atendimento a milhões de consumidores 

finais e regulação muito mais ampla) que o das últimas, o trabalho não incluiu as 

empresas de geração e de transmissão para a facilitação de padronização. 

Neste contexto, o objetivo geral é apresentar os impactos nas análises econômico-

financeiras decorrentes do uso das demonstrações contábeis societárias e regulatórias 

nas concessionárias de distribuição. E, de forma mais específica: (i) Estudar as 

demonstrações contábeis societárias e regulatórias de uma amostra das principais 

concessionárias de distribuição de energia elétrica no Brasil; (ii) Identificar as contas 

contábeis com tratamento divergente entre as duas sistemáticas contábeis; (iii) 

                                                                                                                     
5 Earns Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization – EBITDA ou Lucro Antes de Juros, 
Impostos sobre a Renda, Depreciação e Amortização – LAJIDA ou Geração Operacional Bruta de Caixa. 
Em verdade, tanto no EBIT como no EBITDA, os juros são tratados como sinônimos de Resultado 
Financeiro, além de que também são estornados o Resultado de Equivalência Patrimonial e o Resultado 
Não-operacional, ainda que atualmente não mais exista esta última rubrica na contabilidade societária, 
bem como a partir de 2015, inclusive, não mais haverá na regulatória. 
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Apresentar os indicadores utilizados tipicamente nas análises econômico-financeiras 

sob as ambas óticas contábeis; e (iv) Diagnosticar qual sistemática contábil é mais 

efetiva para o processamento de uma típica análise fundamentalista. 

2. DESENVOLVIMENTO 

Antes de se proceder ao estudo dos impactos nas análises econômico-financeiras, é 

relevante apresentar em quais aspectos as sistemáticas societária e regulatória são 

distintas. Basicamente, as diferenças se limitam aos registros dos bens vinculados à 

concessão e dos ativos e passivos regulatórios, inclusive em relação aos 

aperfeiçoamentos trazidos pelo novo Manual de Contabilidade do Setor Elétrico - 

MCSE6. 

A despeito das diferenças se restringirem a apenas 2 (dois) itens, tais rubricas possuem 

largo impacto nas demonstrações, uma vez que também ocorre rebatimento em outras 

contas contábeis, como será averiguado tempestivamente (item 2.3.1. Tratamento e 

Padronização dos Dados Iniciais). 

2.1. Diferenças de Contabilização 

2.1.1. Bens Vinculados à Concessão 

Antes dos efeitos da nova Lei das S/A, havia uma única demonstração contábil por 

empresa que atendia a Comissão de Valores Mobiliários – CVM no aspecto societário, 

como a ANEEL no regulatório. Apesar dessa uniformidade, não havia o atendimento 

pleno a nenhuma das partes. Até então, os bens vinculados à prestação do serviço 

concedido eram registrados como Ativo Imobilizado (incluindo os bens intangíveis) e se 

mantinham ao longo da concessão pelo valor histórico. 

No campo societário, havia o desejo de convergência às normas internacionais, a 

despeito de que isso implicaria na aceitação de regras específicas para as 

concessionárias de prestação de serviços públicos em relação ao registro do Ativo 

                                     
6 A versão atualizada do MCSE com vigência a partir de 1° de janeiro de 2015 foi aprovada pela 
Resolução Normativa ANEEL n° 605, de 11 de março de 2014. 
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Imobilizado, como a Interpretação Técnica ICPC 01 - Contratos de Concessão e IFRIC 

12 — Service Concession Arrangements, em flagrante desacordo com a essência do 

negócio das distribuidoras. 

Na seara regulatória, por sua vez, a sistemática societária antes da vigência da Lei n° 

11.638/2007 já não correspondia à essência do negócio pela falta da atualização 

monetária dos investimentos realizados em Ativo Imobilizado (o fim da correção 

monetária das demonstrações contábeis foi determinado pela Lei n° 9.249/1995 no 

arcabouço do Plano Real). 

E, com a vigência da nova Lei, as diferenças se intensificaram, a despeito da 

atualização de parte dos bens vinculados. 

Para a fixação das tarifas nos processos de RTPs (ver nota de rodapé 3), a Agência 

Reguladora atualiza pelo IGP-M o investimento validado em Ativo Imobilizado e, a partir 

disso, calcula: (i) O ressarcimento do capital investido por meio da Despesa de 

Depreciação (ou Reintegração) Regulatória utilizando-se as taxas de depreciação da 

ANEEL e; (ii) A Remuneração Regulatória do Capital (ou EBIT Regulatório) a partir do 

Ativo Imobilizado em Serviço subtraído da Depreciação Acumulada Regulatórios. 

Neste contexto, a sistemática regulatória passou a contemplar este ajustamento 

monetário do Ativo Imobilizado nas demonstrações contábeis, de forma que estas 

passaram a refletir a tarifa de fornecimento de energia. Dessa forma, uma vez a cada 

ciclo tarifário, a distribuidora reconhece em sua contabilidade regulatória a variação 

monetária aos bens fiscalizados pela ANEEL na RTP, tendo como lançamento Ativo 

Imobilizado em Serviço Bruto contra Patrimônio Líquido, além dos ajustes normais 

(incrementos por novos investimentos, baixas, impairments e Depreciação Acumulada 

pelo decurso de tempo entre RTPs). 

Já na sistemática societária, quando do início da vigência da nova Lei das S/As, as 

distribuidoras dividiram o Ativo Imobilizado em Serviço Bruto em 3 (três) contas: Ativo 

Financeiro, Ativo Intangível e Ativo Imobilizado. Os 2 (dois) primeiros se referem aos 

bens vinculados (com rebatimento tarifário direto), do qual o primeiro tem variação 

monetária reconhecida na DRE como Receita Financeira com o decurso de tempo e se 

caracteriza pela realização financeira (amortização) ocorrer após o vencimento do 
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contrato de concessão. O 2° item (Ativo Intangível) não tem variação monetária e é 

amortizado no período remanescente da concessão. Por fim, o último item (Ativo 

Imobilizado em Serviço Bruto remanescente) se constitui de bens sem rebatimento 

direto na tarifa: (i) Não têm relação com o serviço concedido, portanto não tem 

realização financeira e nem remuneração por meio tarifário ou; (ii) Tem relação, mas é 

remunerado por meio do mecanismo das Anuidades7. 

Note-se que na sistemática societária, existe uma perda de identidade (indispensável 

na contabilidade regulatória) do bem vinculado, uma vez que o mesmo tem o seu valor 

dividido proporcionalmente entre o período remanescente da concessão sem impacto 

de variação monetária (apenas em 2011 houve o reconhecimento ao Valor Novo de 

Reposição – VNR) e a parte em que a realização financeira ocorreria apenas após o 

termo final do contrato de concessão (para esta parte ocorre atualização monetária 

como um Ativo Financeiro indexado ao IGP-M). 

Ademais, quando da entrada em serviço de bens vinculados - adição de imobilizado -, 

as concessionárias reconhecem uma Receita e uma Despesa de Construção que 

também não tem paralelo no modelo regulatório, uma vez que os gastos em bens 

vinculados são devolvidos por meio da tarifa à concessionária pelos respectivos prazos 

regulatórios de vida útil. 

Neste contexto, a diferença material na forma de registro dos bens vinculados entre a 

contabilidade societária e a regulatória resulta também em diferenças relevantes entre 

as demonstrações financeiras elaboradas em conformidade com aquelas duas 

sistemáticas, inclusive pelos efeitos produzidos em outras contas contábeis 

(Diferimentos Tributários Ativos e Passivos, Patrimônio Líquido, Receita e Despesa 

Operacional e Financeira, EBITDA, EBIT, Lucros,...). 

                                     
7 As Anuidades é um mecanismo utilizado pela ANEEL para as distribuidoras arcarem com gastos 
relativos aos sistemas de informática e aos de utilização de veículos, móveis e instalações 
administrativas e comerciais. A diferença para os bens elétricos é que estes são ressarcidos e 
remunerados pelo valores fiscalizados pela ANEEL, enquanto que para os bens que compõem as 
Anuidades, a Agência estipula um montante regulatório, independentemente dos bens serem adquiridos 
ou locados e sem relação direta com o montante efetivamente gasto pela concessionária – empresas 
eficientes podem obter um ganho adicional e as ineficientes sacrificam, ao menos, parte, a remuneração 
regulatória. 
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2.1.2. Ativos e Passivos Regulatórios 

No Setor Elétrico, as contas de Ativos e Passivos Regulatórios se originaram ao final do 

PERCEE (“racionamento”) em 2002, quando as variações intra-reajustes dos custos 

não gerenciáveis da Parcela A passaram a ser contempladas na tarifa8. 

Até então, toda e qualquer variação de custos - como a variação cambial sobre a 

compra em dólares norte-americanos da energia de Itaipu - que ocorresse no interstício 

de 2 (dois) reajustes tarifários era suportada ou bonificada pelas distribuidoras. 

Contudo, entre 1999 e 2001, a combinação da desvalorização cambial do real perante o 

dólar norte-americano de 96,1%, da inflação medida pelo IGP-M de 45,8% e da queda 

drástica da receita faturada de energia provocada pelo PERCEE, levou praticamente 

todas as distribuidoras a dificuldades financeiras – algumas tiveram default de dívidas 

e/ou inadimpliram em suas obrigações setoriais e tributárias – com conseqüente 

redução de investimentos, prejuízos à qualidade do serviço e diminuição de proventos. 

Em vista da criação destas contas gráficas, as distribuidoras passaram a reconhecer 

em suas demonstrações financeiras a constituição, amortização, variação monetária e 

remuneração destes ativos e passivos em estrita obediência aos princípios contábeis. 

Em anos seguidos de baixa volatilidade cambial e monetária e de estabilidade setorial, 

os Ativos e Passivos Regulatórios tendem a ser imateriais. Por outro lado, períodos de 

intensas mudanças têm o poder de prejudicar sobremaneira as análises realizadas 

apenas com demonstrações financeiras elaboradas sob a sistemática societária. 

Paradoxalmente, a contabilidade societária sob a nova Lei das S/As eliminou os Ativos 

e Passivos Regulatórios em obediência ao padrão do International Financial Reporting 

Standards (IFRS). Por outro lado, surpreendentemente, conforme Martins (2014), o 

International Accounting Standards Board – IASB divulgou o IFRS 14 em janeiro de 

2014 que agora permite a contabilização de Ativos e Passivos Regulatórios, mas 

apenas aos países que adotarem os IFRS doravante (Canadá no caso). É uma 

diferença de tratamento que causou espanto, pois se deixou para trás os países que 

adotaram antes os padrões do IFRS, como o Brasil. De toda forma, parte substancial 
                                     
8 Portaria Interministerial n° 25, de 24 de janeiro de 2002 que disciplinou o mecanismo da Conta de 
Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A – CVA. 
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dos profissionais que atuam no Setor Elétrico espera que em breve os Ativos e 

Passivos Regulatórios voltem a ser registrados na contabilidade societária. 

Mas, enquanto a incorporação de Ativos e Passivos Regulatórios não se opera na 

contabilidade societária, a necessidade de conhecê-los para o cálculo tarifário e para a 

análise mais efetiva da situação econômico-financeira, não apenas para si, mas 

também a terceiros, constitui-se na segunda forte razão para a ANEEL ter criado a 

contabilidade regulatória. 

E, assim como na diferença da forma de registro dos bens vinculados entre a 

contabilidade societária e regulatória, a eliminação dos Ativos e Passivos Regulatórios 

da societária pode resultar também em diferenças marcantes entre as demonstrações 

financeiras elaboradas em conformidade com aquelas duas sistemáticas, inclusive 

pelos efeitos produzidos em outras contas contábeis (Diferimentos Tributários Ativos e 

Passivos, Patrimônio Líquido, Receita e Despesa Operacional e Financeira, EBITDA, 

EBIT, Lucros e até Dívida,...). 

2.2. Seleção da Amostra 

A partir dos dados obtidos da CVM, sítios eletrônicos das companhias e da ANEEL, 

inclusive por meio da Lei de Acesso à Informação – LAI, selecionou-se os principais 

números das rubricas que afetam a análise econômico-financeira. Importante destacar 

que esta análise se restringe aos números realizados, não se pretendendo ampliá-la 

aos demonstrativos projetados que precisariam ser elaborados, o que fugiria do objetivo 

proposto. 

Tendo-se esta delimitação do escopo, o ANEXO 1 – DEMONSTRAÇÕES 

REGULATÓRIAS apresenta as demonstrações contábeis (contemplando apenas o 

Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados do Exercício) regulatórias 

enviadas pelas 5 (cinco) maiores concessionárias de distribuição à ANEEL, o que inclui 

a conciliação entre a prática societária e a regulatória. Conforme dados do Balancete 

Mensal Padronizado – BMP9 enviados à ANEEL pelas 63 (sessenta e três) 

                                     
9 O BMP é um documento contábil que segue as rubricas específicas do Manual de Contabilidade do 
Setor Elétrico – MCSE e de envio obrigatório pelos agentes que detenham bens reversíveis. 
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distribuidoras, estas 5 (cinco) maiores compreenderam 39,4% da Receita Líquida10 do 

segmento de distribuição (R$ 37,1 bilhões do total de R$ 94,3 bilhões) no período de 12 

(doze) meses entre outubro de 2011 e setembro de 2012, o que pode ser considerado 

representativo do segmento do Setor Elétrico. 

Tabela 1 – Receita Líquida do Segmento de Distribuição – Out/2011 a Set/2012 

Distribuidora   R$ MM Part. 

Cemig Distribuição S.A. - CEMIG-D           9.199  9,8% 
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. - ELETROPAULO           9.127  9,7% 

Light Serviços de Eletricidade S.A. - LIGHT SESA           6.622  7,0% 

Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL PAULISTA           6.318  6,7% 

Copel Distribuição S.A. - COPEL-DIS           5.881  6,2% 

Subtotal - 5 Maiores         37.147  39,4% 
Outras - 58 Empresas         57.119  60,6% 

TOTAL          94.266  100,0% 

 

2.3. Análise 

A edição da Lei n° 11.638/2007 fez com que as concessionárias de distribuição de 

energia elétrica passassem a publicar demonstrações contábeis em conformidade com 

os padrões internacionais do International Accounting Standards Board – IASB. As 

primeiras demonstrações contábeis societárias naqueles padrões tiveram como base o 

encerramento do exercício de 2011, mas com apresentação dos efeitos retroativos 

desde 2010 para fins de comparação. Para o mesmo exercício de 2011, a ANEEL 

determinou a obrigatoriedade de elaboração das demonstrações contábeis regulatórias 

em vista das diferenças insanáveis com o padrão societário (sistemática também 

adotada pela CVM que regula o mercado de capitais nacional e fonte de informações 

tradicional de analistas e investidores). 

Exposto o histórico do início das demonstrações sob as óticas societárias e 

regulatórias, o estudo presente se baseará nos balanços levantados em 31 de 

dezembro de 2012. Quando do término da elaboração, já haverá os números do 

                                     
10 A Receita Líquida foi calculada no formato utilizado para os reajustes tarifários, qual seja, Receita Bruta 
deduzida dos tributos indiretos. 
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exercício findo em 2013 – a partir de 30 de abril de 2014, prazo final de envio das 

demonstrações regulatórias à ANEEL. Por outro lado, em princípio, não há alterações 

significativas nos procedimentos contábeis societários e regulatórios entre 2012 e 2013, 

de forma que o uso dos números de 2012 mantém válidas as conclusões deste 

trabalho. Adicionalmente, explicita-se que não foram usadas demonstrações trimestrais 

mais recentes em vista da limitação de informações – não há estes documentos 

completos em bases regulatórias e nem societárias (a COPEL-DIS não elabora 

Informações Trimestrais – ITR, de forma que seus números são consolidados na 

publicação da holding). 

Antecipa-se que em vista das mudanças recentes e em desenvolvimento de ambos os 

padrões contábeis, a literatura sobre as diferenças é bastante limitada. E mais restrita 

ainda é a existência de estudos e obras sobre os impactos nas análises econômico-

financeiras decorrentes do uso das demonstrações contábeis societárias e regulatórias. 

Em verdade, o que mais se encontra são apresentações elaboradas por profissionais 

do segmento econômico expostas em eventos específicos a respeito das novas 

sistemáticas contábeis. 

Desta forma, o tema, a problemática a ser tratada e o objetivo deste trabalho são novos 

desafios que serão contemplados. Por outro lado, a literatura sobre contabilidade em 

geral e finanças corporativas é farta, de modo que este trabalho não visa, em grande 

medida, questionar o que está consagrado. Mas, sim, complementá-la em vista dos 

novos padrões contábeis. Para tal tarefa, o estudo procurará analisar os fatos contábeis 

que devem ser tratados para um estudo econômico-financeiro. 

2.3.1. Tratamento e Padronização dos Dados Iniciais 

Para que houvesse uma maior abrangência do estudo (em termos quantitativos de 

número de empresas e de análise de fatos contábeis divergentes), o ANEXO 2 – 

DEMONSTRAÇÕES AJUSTADAS PADRONIZADAS consolida parte relevante das 

informações para o estudo. 

Decerto que existe uma padronização na apresentação das demonstrações contábeis, 

tanto societária e, principalmente, na regulatória. A despeito disso, quando as 

demonstrações das 5 (cinco) distribuidoras foram dispostas em paralelo, não houve 
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uma similaridade total na disposição das contas, principalmente da societária. Por 

exemplo, o Balanço Patrimonial Societário da CEMIG-D não apresenta nenhum valor no 

Imobilizado. Ainda que imaterial e que a Empresa tenha adicionado ao Intangível, 

possivelmente se trata de uma falha pequena na forma de apresentação. Outro 

exemplo de falta de sintonia, ainda que perfeitamente sanável, é a exposição dos 

Custos de Construção apenas na ELETROPAULO e na COPEL-DIS. 

Além do ajuste de padronização, também foram destacadas as contas divergentes 

específicas entre a contabilidade societária e a regulatória, destacando-se: 

Tabela 2 – Identificação das Contas Contábeis Específicas com Diferença de Contabilização 

ATIVO PASSIVO 
DEMONSTRAÇÃO 

RESULTADOS 

Ativos Regulatórios Passivos Regulatórios Fornecimento de Energia  

Créditos Fiscais Diferidos Encargos s/ Reavaliação Disponibilidade da Rede 

Ativo Financeiro da Concessão 
Reserva de Avaliação 

Patrimonial 

Receita e Despesa de 

Construção 

Imobilizado Lucros ou Prejuízos Acumulados 
Remuneração do Ativo 

Financeiro 

Intangível  Custos e Encargos da Parcela A 

  Resultado Financeiro 

  Tributos Diretos 

Obs: As células em azul e em fonte branca se referem às contas que têm efeito de 

Ativos e Passivos Regulatórios. As células em cinza se referem às que tem efeito 

decorrente da diferença de contabilização dos bens vinculados. Por fim, as sem 

preenchimento (excetuando-se as do título) se referem às contas que têm efeito 

conjunto. 

Finalmente, também foram diferenciadas as contas que compõem a Dívida Líquida, em 

vista da importância desta conta para a análise financeira das concessionárias, não só 

para fins de avaliação de debt (dívida), como para equity (ações). 
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Adicionalmente, por Dívida Líquida, entende-se os passivos onerosos formados pela: (i) 

Dívida Bancária que contempla empréstimos, financiamentos, derivativos passivos e 

emissões de títulos de dívida como Debêntures, Notas Promissórias, Fundo de 

Investimentos em Direito Creditórios - FIDC e Cédulas de Créditos Bancários – CCB 

captados no Brasil e no exterior; (ii) Dívida Não Bancária representada por mútuos 

passivos (empresas relacionadas), programas de recuperação fiscal 

(REFIS/PAES/PAEX), déficits atuariais de benefícios pós-emprego, tributos correntes 

em atraso, custos setoriais renegociados e correntes em atraso e; (iii) Subtraídos por 

Caixa e Equivalentes de Caixa e sem incluir mútuos ativos. 

2.3.2. Construção dos Indicadores Financeiros 

Ross, Westerfield e Jordan (2008) expõem que uma técnica comumente utilizada para a 

análise econômico-financeira das empresas ocorre por meio da apuração de 

indicadores calculados a partir das demonstrações financeiras. Existe uma profusão de 

indicadores, por outro lado, a literatura tende a agrupá-los em 5 (cinco) dimensões: 

liquidez, endividamento, giro, rentabilidade e para valor de mercado.  

De forma complementar, Assaf Neto (2010) afirma que um dos instrumentos financeiros 

mais relevantes na avaliação do desempenho operacional e de planejamento é a 

alavancagem financeira e que, em larga escala, depende da apuração do EBITDA. 

Já Damodaran (2007) expõe que na avaliação relativa ou por múltiplos, o objetivo é 

mensurar o valor de um ativo por meio de outros ativos similares já precificados no 

mercado. A avaliação por múltiplos é uma técnica bastante difundida, inclusive no 

cotidiano das pessoas quando da análise de valor de bens, como o metro quadrado de 

imóveis. No mercado corporativo, esta metodologia normalmente acompanha as 

avaliações por Fluxo de Caixa Descontado – FCD como meio de teste de sanidade. Tal 

teste tem relevância na medida em que se apura se a determinação do valor do FCD 

guarda alguma semelhança com outros ativos similares. Por outro lado, também ocorre 

com grande frequência na decisão de investimentos, a avaliação baseada apenas em 

múltiplos de números realizados, inclusive no mercado acionário. 

Neste contexto, o ANEXO 3 – SÉRIES DE INDICADORES apresenta 42 (quarenta e 

dois) indicadores comumente citados na literatura ou empregados por analistas de 
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mercado e instituições financeiras. Estes indicadores foram segregados naquelas 5 

(cinco) dimensões (liquidez, endividamento, giro, rentabilidade e para valor de 

mercado), ainda que outras possibilidades de agrupamento sejam possíveis, mas que 

não é o escopo deste trabalho procurar um consenso, além do baixo incremento de 

conhecimentos que esta abordagem adicionaria. 

Relativamente aos 42 (quarenta e dois) indicadores, certamente que estes não esgotam 

todas as possibilidades e nem há pretensão de que as alcancem, inclusive pelo fato de 

que em determinadas situações de análise, outros poderiam ser estruturados.  

Um exemplo seria um indicador formado entre a soma das Despesas Realizadas com 

Pessoal, Material, Serviços de Terceiros e Outras da Atividade de efeito caixa - PMSO 

Realizado sobre um PMSO Eficiente ou Regulatório, numa análise de aquisição do 

controle societário por uma empresa com gestão eficiente de PMSO. 

Outro exemplo prático seriam outros indicadores de múltiplos de avaliação como os de 

Valor Econômico – VE (Dívida Líquida + Equity) sobre alguns aspectos operacionais. 

No Setor Elétrico, podemos citar essas variáveis operacionais no segmento de 

distribuição como número de consumidores ou MWh distribuído, de transmissão como 

quilômetros da Rede Básica, capacidade de transformação em MVA ou Receita Anual 

Permitida – RAP e de geração como potência instalada ou garantia física. Em outros 

setores, existem múltiplos clássicos como os que usam a capacidade de moagem de 

sucroalcooleiras, de produção de aço de siderúrgicas e de abate de frigoríficos e m2 

(metro quadrado) das instalações de varejistas. 

2.3.3. Indicadores Financeiros Selecionados 

Conforme exposto no item anterior, ainda que os 42 (quarenta e dois) indicadores se 

constituam nos indicadores mais conhecidos, muitos têm baixa significância, de forma 

que o estudo se concentrará apenas naqueles que têm maior relevância prática no 

mercado financeiro para a finalidade de se apresentar as diferenças de avaliação entre 

a contabilidade societária e regulatória. Dessa maneira, o ANEXO 4 – INDICADORES 

SELECIONADOS concentra as variáveis de maior proeminência. 
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De toda forma, ainda que não seja o escopo deste trabalho, exemplifica-se como 

indicador de baixa magnitude aqueles relacionados à liquidez. Cálculos genéricos 

baseados em grupos inteiros de ativos e passivos (Circulante e Não Circulante) 

produzem resultados com baixo poder explicativo de qualquer aspecto de uma 

empresa. O que se relacionam à posição de liquidez, de fato, são as contas específicas 

que compõem estes grupos genéricos – principalmente de Ativos Financeiros e Dívida -

, além da rentabilidade das operações – como EBITDA. Num exemplo mais concreto, 

ainda que um negócio tenha baixos índices, mas caso os ativos se constituam 

majoritariamente de Caixa e Equivalentes de Caixa e os passivos em contas a pagar de 

operações correntes (giro), com as operações detendo rentabilidade e prazos de 

recebimento razoáveis e baixa necessidade de investimentos, é muito provável que 

este negócio não enfrenta nenhuma dificuldade, ao contrário do que se poderia 

presumir a partir dos índices de liquidez. 

Inversamente, entre os indicadores de maior relevância para o mercado financeiro, 

tanto para a análise da capacidade de pagamento como para a aquisição de ações 

como acionista minoritário11, o que inclui desempenho (rentabilidade) nos 2 (dois) 

casos, indica-se um total de 21 (vinte e um) indicadores, embora muitos deles sejam 

extensões ou complementos entre eles. 

2.3.3.1. Indicadores de Solvência e Endividamento 

Para a avaliação da solvência e do endividamento, selecionou-se os grupos de índices 

de Estrutura de Capitais, Dívida Líquida / EBITDA e EBITDA / Resultado Financeiro. 

Relativamente ao grupo de Estrutura de Capitais, o conceito pode variar entre capitais 

próprios e de terceiros como, respectivamente: (i) Patrimônio Líquido (PL) e Soma de 

Passivo Circulante e Não Circulante; (ii) PL e Dívida Líquida (DL) ou Dívida Bruta e; (iii) 

Valor em Bolsa das Ações (Equity) e DL ou Dívida Bruta. A prática de mercado é utilizar 

o net debt (Dívida Líquida) como capital de terceiros, por este incorporar apenas os 

passivos onerosos subtraídos dos ativos financeiros.  

                                     
11 Caso a aquisição de ações contemplasse o controle societário, certamente muitos outros aspectos 
teriam de ser abordados, inclusive uma due dilligence sobre as contingências fiscais e judiciais e a 
elaboração de um plano de negócios com a mensuração de números projetados do negócio. 
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Já para o capital próprio, na mensuração de projects finance (empreendimentos em 

construção) e nos covenants12 (restrições de dívida), utiliza-se o Patrimônio Líquido. 

Por outro lado, nos negócios de aquisição de empresas, é comum a utilização do valor 

em bolsa de empresas similares para o cálculo da estrutura de capital target (estrutura 

de capital ótima – financiável e que maximiza o retorno do investimento).  

E no contexto regulatório para a definição tarifária do 3º Ciclo de Revisões, utilizou-se, 

de forma simplificada13, o Ativo Imobilizado subtraído da Dívida Bruta como o capital 

próprio e aquela Dívida Bruta como capital de terceiros para a composição do WACC 

para fins tarifários. 

E também no aspecto das análises processadas pela ANEEL no âmbito das anuências 

de garantia14, há o uso do indicador Dívida Líquida / EBITDA, além de “Dívida Líquida < 

{[EBITDA (-) Investimentos] x Prazo Remanescente da Concessão}” e Dívida Líquida / 

[EBITDA (-) Capex]. Relativamente ao segundo indicador, conforme as Notas Técnicas 

nº 202/2011-SFF/ANEEL e 001/2013-SFF/ANEEL que subsidiaram a Resolução 

Normativa ANEEL nº 532/2013, tal indicador se deve ao fato de que uma empresa não 

poderia ter uma Dívida Líquida superior ao fluxo somado de EBITDA e investimentos do 

período remanescente da concessão. Em caso contrário, a concessão terminaria e não 

haveria recursos para saldar a Dívida. 

                                     
12 Segundo o IFRSBrasil: “Covenants são cláusulas contratuais de títulos de dívida, que protegem o 
interesse do credor estabelecendo condições que não devem ser descumpridas. De maneira geral, caso 
um covenant seja quebrado, o credor tem o direito de requer o vencimento antecipado da dívida. Estas 
condições têm por objetivo reduzir o risco de não recebimento por parte do credor e, também reduzir o 
custo da dívida do credor. Existem covenants positivos, que especificam limites para indicadores, em 
geral, mas não exclusivamente contábeis, e os negativos, que limitam ou proíbem certas ações dos 
administradores como aumento da dívida ou venda de ativos. Os covenants mais utilizados no Brasil são 
a manutenção de capital de giro mínimo, índice de coberta de juros ou da dívida e limitação no 
endividamento”. 

13 Conceito regulatório completo da ANEEL (Resolução Normativa nº 435/2011) conforme Procedimentos 
de Regulação Tarifária (PRORET) - Submódulo 2.4 - Custo de Capital: (i) Capital Próprio: São os 
recursos originários dos sócios ou acionistas da entidade ou decorrentes de suas operações sociais. 
Corresponde à diferença entre a o somatório da Base de Remuneração Líquida (BRL), Base de Anuidade 
Regulatória (BAR) e Ativo Imobilizado em Curso (AIC) e o saldo do capital de terceiros, ambos deduzidos 
do saldo de recursos da RGR; e (ii) Capital de Terceiros: Representam recursos originários de terceiros 
utilizados para a aquisição de ativos de propriedade, sujeitos a remuneração. Corresponde ao passivo 
oneroso de curto e longo prazo, deduzido o saldo de financiamento com recursos da RGR. 
14 A Resolução Normativa ANEEL nº 532/2013 dispõe sobre a constituição de garantias, inclusive sobre 
captação de recursos com garantia de recebíveis, pelos agentes regulados. 
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Relativamente ao terceiro indicador Dívida Líquida / [EBITDA (-) Capex], este é 

bastante conhecido pelo mercado financeiro, mas em vista da dificuldade de cálculo 

dos investimentos, acaba por ser suplantado pela Dívida Líquida / EBITDA. A ANEEL, 

como dispõe de informações com mais abertura, efetuou uma metodologia de cálculo15 

para utilização no índice. Quanto a este terceiro indicador, na visão da Agência, ainda 

que uma concessionária tivesse uma Dívida Líquida / EBITDA baixa, mesmo assim 

poderia haver dificuldades financeiras, caso as necessidades de investimentos 

tomassem grande parte do EBITDA (ou se este sequer fosse suficiente). Dessa forma, 

este indicador compõe a avaliação da ANEEL sobre a saúde financeira das 

concessionárias. 

A Tabela 3 apresenta os indicadores selecionados de Solvência e de Endividamento, 

bem como os números absolutos de origem e as diferenças entre os cálculos pela 

contabilidade societária e a regulatória. 

As células hachuradas em vermelho indicam piora do indicador. Exemplificando-se: a 

ELETROPAULO apresentou piora em todos os indicadores, quando calculadas sob a 

ótica regulatória. Quando considerados os Ativos e Passivos Regulatórios como 

reduções e adições, respectivamente, na Dívida Líquida, o valor resultante de DLR 

aumentou de R$ 3.120 milhões para R$ 3.841 milhões (+23,1%), bem como o EBITDA 

apresentou queda de R$ 656 milhões para R$ 432 milhões (-34,2%). Neste contexto, a 

Companhia apresentou elevação de Dívida Líquida / EBITDA de 3,0 para 4,6 vezes e 

de DLR / EBITDA de 4,8 para 8,9 vezes. Dessa forma, a percepção sobre a capacidade 

financeira da Concessionária se altera materialmente, ainda mais quando combinado 

com outros indicadores como EBITDA / Resultado Financeiro (6,2 para 2,4 vezes). 

Por outro lado, a CEMIG-D apresentou números mais robustos em sua condição 

financeira quando considerados as demonstrações regulatórias (redução de DLR de R$ 

5.634 milhões para R$ 5.067 milhões e aumento de EBITDA de R$ 889 milhões para 

R$ 1.594 milhões, o que reduziu a DLR / EBITDA de 6,3 para 3,2 vezes). 

                                     
15 Soma das variações do Ativo Imobilizado em Serviço Bruto, Ativo Imobilizado em Curso, Obrigações 
Especiais do Ativo Imobilizado em Serviço Bruto e Obrigações Especiais do Ativo Imobilizado em Curso, 
deduzida do incremento de valores reavaliados do Ativo Imobilizado e das Obrigações Especiais. 
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Relativamente ao combinado (soma das partes), não houve variações materiais pela 

compensação entre as empresas. 

Tabela 3 – Indicadores Selecionados de Solvência e Endividamento 

 

Ressalta-se que diferenças sempre existirão e, conforme exposto na tabela, em 

algumas empresas sempre haverá uma percepção de melhora ou de piora da situação 

financeira, a depender do montante alterado das rubricas contábeis. Neste contexto, 

análises estatísticas para testar se os indicadores mudaram significativamente não 

Empresa - R$ Milhões ELETROPAULO CEMIG-D LIGHT SESA CPFL PAULISTA COPEL-DIS COMBINADO

Sistemática Contábil
 Socie- 

tária  Regul. 
 Socie- 

tária  Regul. 
 Socie- 

tária  Regul. 
 Socie- 

tária  Regul. 
 Socie- 

tária  Regul. 
 Socie- 

tária 
 Regula- 

tória 

Números Absolutos

Dívida Líquida (DL) 3.120  5.634  4.515  3.709  1.696  18.674  

Dív. Líq. Bancária (DLB) 1.986  4.186  3.258  3.414  472     13.316  

DL + Regulatórios (DLR) 3.120  3.841  5.634  5.067  4.626  4.271  3.709  3.317  1.696  1.676  18.785  18.173  

Patrimônio Líquido (PL) 3.577  2.244  2.463  2.834  2.189  3.064  781     1.346  3.602  3.621  12.611  13.109  

EBITDA 656     432     889     1.594  1.101  1.010  921     1.047  116     275     3.683    4.358    

Resultado Financeiro (106)    (180)    (426)    (458)    (406)    (483)    (50)     (139)    6        198     (982)      (1.062)   

Diferença (Regulatória / Societária -1)

DL + Regulatórios (DLR) 23,1% -10,1% -7,7% -10,6% -1,1% -3,3%

Patrimônio Líquido (PL) -37,3% 15,0% 40,0% 72,4% 0,5% 3,9%

EBITDA -34,2% 79,3% -8,3% 13,6% 137,8% 18,3%

Resultado Financeiro 70,1% 7,6% 18,8% 180,3% 3416% 8,1%

Indicadores

Dívida Líquida / EBITDA 4,8 x 7,2 x 6,3 x 3,5 x 4,1 x 4,5 x 4,0 x 3,5 x 14,7 x 6,2 x 5,1 x 4,3 x 

DLB / EBITDA 3,0 x 4,6 x 4,7 x 2,6 x 3,0 x 3,2 x 3,7 x 3,3 x 4,1 x 1,7 x 3,6 x 3,1 x 

DLR / EBITDA 4,8 x 8,9 x 6,3 x 3,2 x 4,2 x 4,2 x 4,0 x 3,2 x 14,7 x 6,1 x 5,1 x 4,2 x 

PL / (DL + PL) 53,4% 41,8% 30,4% 33,5% 32,6% 40,4% 17,4% 26,6% 68,0% 68,1% 40,3% 41,2%

PL / (DLB + PL) 64,3% 53,0% 37,0% 40,4% 40,2% 48,5% 18,6% 28,3% 88,4% 88,5% 48,6% 49,6%

PL / (DLR + PL) 53,4% 36,9% 30,4% 35,9% 32,1% 41,8% 17,4% 28,9% 68,0% 68,4% 40,2% 41,9%

EBITDA / Res. Financ. 6,2 x 2,4 x 2,1 x 3,5 x 2,7 x 2,1 x 18,5 x 7,5 x -20,5 x -1,4 x 3,8 x 4,1 x 

Diferença = Regulatória (-) Societária

Dívida Líquida / EBITDA 2,5 x -2,8 x 0,4 x -0,5 x -8,5 x -0,8 x 

DLB / EBITDA 1,6 x -2,1 x 0,3 x -0,4 x -2,4 x -0,6 x 

DLR / EBITDA 4,1 x -3,2 x 0,0 x -0,9 x -8,6 x -0,9 x 

PL / (DL + PL) -11,6% 3,0% 7,8% 9,2% 0,1% 0,9%

PL / (DLB + PL) -11,3% 3,3% 8,3% 9,7% 0,1% 1,0%

PL / (DLR + PL) -16,5% 5,4% 9,7% 11,5% 0,4% 1,7%

EBITDA / Res. Financ. -3,8 x 1,4 x -0,6 x -11,0 x 19,1 x 0,4 x 
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fazem sentido. Em alguns períodos, podem ocorrer alterações significativas 

estatisticamente e, em outras épocas, as mudanças serão marginais. 

A Tabela 4 foi construída a partir das informações contidas nas Notas Explicativas das 

demonstrações societárias do exercício de 2012 e nos prospectos de distribuição das 

debêntures. Este resumo expõe os indicadores contemplados como covenants nas 

captações junto ao mercado financeiro, o que reforça a seleção dos indicadores da 

Tabela 3. 

Tabela 4 – Limitações de Endividamento (covenants) em dez/2012 

Concessionária - 2012 Dívida Líquida 
(DL) / EBITDA DL / (DL+PL) EBITDA / Res. 

Financ. 

    
CEMIG-D    

Diversos * 2,50 x  62,0% 2,30 x  

    
COPEL-DIS    

Debêntures 1ª Emissão n.d. n.d. n.d. 

    
CPFL PAULISTA    

BB KGiro 3,75 x  n.a. 2,25 x  
BNDES 3,50 x  90,0% n.a. 
Captações Externas 3,75 x  n.a. 2,25 x  
Debêntures 5ª e 6ª Emissões 3,75 x  n.a. 2,25 x  

    
ELETROPAULO    

Diversos 3,50 x  n.d. 1,75 x  

    
LIGHT SESA    

Bradesco CCB n.d. n.d. n.d. 
Santander - Empréstimo n.d. n.d. n.d. 
BNDES n.d. n.d. n.d. 
Debêntures 5ª, 7ª e 8ª Emissões 2,50 x n.d. 2,50 x 

        
* Outros: Dívida Circulante/EBITDA < 200% e Investimento/EBITDA < 96% 
n.d.: Há informação de covenant requerido nas DFs, mas não do seu limite 
n.a.: Covenant não exigido  

Relativamente à Dívida Líquida para os bancos, normalmente, o conceito utilizado para 

os covenants compreende apenas a Dívida Líquida Bancária. Para os conceitos de 

EBITDA, ocorrem com frequência ajustes relacionados aos Ativos e Passivos 

Regulatórios e Despesas de Pessoal com Benefícios Pós-emprego. Quanto ao 
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Resultado Financeiro, há variações utilizando-se apenas as Despesas com Encargos 

de Dívida. Finalmente, em relação ao Patrimônio Líquido, não se verifica variantes. 

Dessa forma, quando se compara os indicadores apurados pela contabilidade societária 

e a regulatória com os covenants, verificam-se alterações que têm o poder de alterar a 

conclusão pela quebra ou não dos limites, considerando-se os números calculados. Por 

exemplo, a Tabela 5 expõe que pela contabilidade regulatória, a situação da CEMIG-D 

é mais confortável (1 quebra marginal de DLB / EBITDA de 2,6 x contra limite de 2,5 x) 

do que a contabilidade societária indica (todos os 3 limites quebrados). Já na 

ELETROPAULO, ocorre o efeito inverso em que pela sistemática regulatória, o Agente 

Regulado encontra-se com o covenant de DLB / EBITDA rompido (limite de 3,5 x contra 

4,6 x da contabilidade regulatória). 

Tabela 5 – Covenants vs Resultados da Societária vs Resultados da Regulatória em dez/2012 

Concessionária - 2012 
Dívida Líquida 

Bancária / 
EBITDA 

DLB / (DLB+PL) EBITDA / Res. 
Financ. 

    
CEMIG-D    

Diversos 2,5 x  62,0% 2,3 x  
Contabilidade Societária 4,7 x  63,0% 2,1 x  
Contabilidade Regulatória 2,6 x  59,6% 3,5 x  

    
CPFL PAULISTA    

Diversos 3,8 x  90,0% 2,3 x  
Contabilidade Societária 3,7 x  81,4% 18,5 x  
Contabilidade Regulatória 3,3 x  71,7% 7,5 x  

    
ELETROPAULO    

Diversos 3,5 x  n.d. 1,8 x  
Contabilidade Societária 3,0 x  35,7% 6,2 x  
Contabilidade Regulatória 4,6 x  47,0% 2,4 x  

    
LIGHT SESA    

Debêntures 5ª, 7ª e 8ª Emissões 2,5 x  n.a. 2,5 x  
Contabilidade Societária 3,0 x  59,8% 2,7 x  
Contabilidade Regulatória 3,2 x  51,5% 2,1 x  
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2.3.3.2. Indicadores de Rentabilidade 

Para a avaliação da performance das distribuidoras, selecionou-se todos os 

indicadores, à exceção do Retorno sobre Investimento – ROI (Resultado Líquido sobre 

Ativo Total). 

Certamente, para este indicador excluído que quanto maior, melhor. Mas, por outro 

lado, quando se compara com outras empresas, o indicador tem pouca significância, 

principalmente em relação ao Ativo Total. Primeiramente porque este não pode ser visto 

como investimento – este é formado pelo capital próprio e terceiros onerosos. Segundo, 

porque para empresas similares, o Ativo Total pode ter grande variabilidade como, por 

exemplo, se uma dessas empresas incorreu numa reavaliação espontânea, o que reduz 

o lucro pelo aumento das despesas de depreciação e aumenta o Ativo Imobilizado. 

Para os demais indicadores, ainda que existam fragilidades, eles são, em grande 

medida, utilizados pelo mercado como referência de performance entre as empresas. 

A Tabela 6 resume 3 (três) dos indicadores mais utilizados como medida de 

desempenho. Por esta tabela, verifica-se que, dependendo da sistemática contábil, uma 

empresa pode ter níveis de rentabilidade diferentes, materialmente. 

Tabela 6 – Comparativo de Margens EBITDA, Líquida e de ROE – Return on Equity 

 

Obs: Células em vermelho indicam piora significativa do indicador apurado sob a 

contabilidade regulatória; Em verde indicam melhora material. 

Dependendo da sistemática contábil, algumas empresas apresentaram resultados 

melhores na societária (ELETROPAULO E LIGHT SESA nos três indicadores) ou na 

regulatória (CEMIG-D e COPEL-DIS). 

Empresa - R$ Milhões ELETROPAULO CEMIG-D LIGHT SESA CPFL PAULISTA COPEL-DIS COMBINADO

Sistemática Contábil
 Socie- 

tária  Regul. 
 Socie- 

tária  Regul. 
 Socie- 

tária  Regul. 
 Socie- 

tária  Regul. 
 Socie- 

tária  Regul. 
 Socie- 

tária 
 Regula- 

tória 

30.  Margem EBITDA

EBITDA / Receita Líquida 6,6% 5,2% 9,4% 18,4% 15,8% 15,7% 14,1% 17,9% 2,0% 5,2% 9,5% 12,6%

33.  Margem Líquida

Resultado Líquido / Receita Líquida1,1% -0,7% 2,0% 6,2% 4,1% 2,7% 7,1% 10,4% -0,7% 4,4% 2,6% 4,3%

35. Retorno sobre Capital Próprio

Resultado Líquido / PL 3,0% -2,6% 7,8% 18,8% 13,2% 5,8% 58,9% 45,1% -1,2% 6,5% 8,0% 11,4%
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Mais surpreendente é que em algumas rubricas, as diferenças dos indicadores tomaram 

dimensões maiores como as destacadas em vermelho ou verde. Para um investidor em 

dívida, a diferença de Margem EBITDA da CEMIG-D tem o potencial de alterar 

radicalmente a percepção de risco, bem como da taxa de retorno requerida. Já para um 

investidor em ações de longo prazo que busque dividendos – sem entrar no mérito 

desta estratégia utilizada por muitos –, a leitura de prejuízos pode levá-lo à decisão 

precipitada de se desfazer da ação (ainda que prejuízo não signifique necessariamente 

que a empresa tenha menos valor no consenso de analistas ou numa análise 

fundamentalista do que na cotação na bolsa). 

2.3.3.3. Indicadores de Avaliação de Equity 

Para a avaliação do Equity (valor das ações em bolsa) das distribuidoras, todos os 

indicadores elaborados foram mantidos para analisar a diferença entre as 

contabilidades societária e regulatória. 

Tabela 7 – Indicadores de Avaliação do Equity da ELETROPAULO 

 

Sistemática Contábil  Societária Regulatória Diferença

36. Múltiplo de Receita

Valor da Empresa / Receita 0,45 x 0,53 x 19%

37. Múltiplo de Parcela B

Valor da Empresa / Parcela B 2,33 x 1,56 x -33%

38. Múltiplo de EBITDA

 Valor da Empresa / EBITDA 6,77 x 10,29 x 52%

39. Múltiplo de EBIT

 Valor da Empresa / EBIT 21,69 x -186,08 x -958%

40. Equity Value / Book Value

 Valor das Ações / PL 36,9% 58,8% 59%

41. Preço / Lucro

 Valor das Ações / Resultado Líquido 12,23 x -22,47 x -284%

42. Dividend Yield

Proventos / Valor das Ações 35,4%
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A Tabela 7 apresenta os indicadores apenas da ELETROPAULO em vista de que as 

demais concessionárias não têm ações cotadas em bolsas de valores, apenas as 

controladoras. Existem outras distribuidoras com ações cotadas em bolsa, entretanto, 

apenas as ações da ELETROPAULO e da Companhia Energética do Ceará - COELCE 

apresentam liquidez, sendo que esta última não está entre as 10 (dez) maiores 

distribuidoras e, por isso, não está entre as empresas da amostra. 

De toda forma, a despeito de serem calculados apenas os indicadores de avaliação do 

equity da ELETROPAULO, em vista das diferenças materiais apresentadas, já se 

conclui (também verificadas nos indicadores de dívida e de rentabilidade) que os 

indicadores podem variar bastante entre a contabilidade societária e a regulatória. 

Dentre estes indicadores ou múltiplos selecionados, um dos mais significativos e 

utilizados pelo mercado financeiro é o Múltiplo de EBITDA. No caso da 

ELETROPAULO, um analista desprevenido das diferenças de sistemáticas contábeis, 

pode concluir que a ação está relativamente atrativa para compra em função do múltiplo 

de 6,77 x, mas poderia mudar a percepção se soubesse que pela contabilidade 

regulatória, a ação já está sendo operada a 10,29 x e, portanto, poderia estar mais 

susceptível a não comprar ou até a vender a descoberto. 

Outro indicador muito disseminado inclui o de Equity Value / Book Value. Por tal 

indicador (sem entrar no mérito da fragilidade da significância) e assim como no Múltiplo 

de EBITDA, tem-se a sensibilidade de que a ação está relativamente atrativa para 

compra em função do ratio de 36,9%, enquanto que pela contabilidade regulatória, o 

resultado atinge 58,8%. 

Já pela relação Preço / Lucro (também sem questionar a sua validade), a percepção 

seria bastante alterada em vista de que houve lucro no societário, mas prejuízo no 

regulatório. 

Finalmente, quanto ao difundido Dividend Yield, este indicador é o mesmo em qualquer 

situação, uma vez que os números que os compõem independem da sistemática 

contábil (Proventos e Valor em Bolsa). 
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2.3.4. Embate Societário x Regulatório 

Até o item anterior, apresentou-se: (i) Os fundamentos legais para a existência de 2 

(duas) metodologias contábeis; (ii) Os 2 (dois) itens que fazem as sistemáticas 

contábeis apresentarem valores diferentes em diversas contas contábeis e; (iii) O 

impacto na percepção de analistas (grau de endividamento, rentabilidade e valor do 

equity) quanto às finanças de uma empresa dependendo do padrão contábil. Assim, 

naturalmente cabe o questionamento de qual sistemática contábil reflete melhor a 

realidade econômico-financeira da empresa. 

Em princípio, a grande vantagem da contabilidade societária é a atualização monetária 

pro rata do ativo financeiro, correspondente à parcela dos investimentos não 

depreciados ao termo final da concessão, o que indica ao leitor quanto será o montante 

passível de indenização, caso não haja renovação da concessão. 

Do outro lado, a contabilidade regulatória também contempla a atualização de todo o 

inventário dos bens vinculados (e não apenas da parcela dos investimentos não 

depreciados ao termo final da concessão), ainda que apenas a cada ciclo de revisão 

tarifária (ocorre entre períodos de 3 a 5 anos, dependendo da distribuidora) e sem 

separação entre ativo financeiro e intangível. Também nesta sistemática, a atualização 

monetária dos bens vinculados não é tratada como receita, seja operacional ou 

financeira – o lançamento é direto no Patrimônio Líquido – de forma que a DRE não fica 

superestimada por uma receita de realização de longuíssimo prazo e que 

eventualmente nem se realiza na ocorrência de renovação do contrato de concessão. 

Ademais, a sistemática regulatória considera os ativos e passivos regulatórios. Estes, 

por estarem previstos em lei, de forma que têm realização líquida e certa, constituem-se 

em rubricas que, quando presentes nas demonstrações financeiras, refletem a essência 

do negócio. E, conforme exposto no item “2.1.2. Ativos e Passivos Regulatórios”, o 

IASB criou incoerências para que o Canadá adotasse o padrão europeu, de maneira 

que, possivelmente, o Brasil voltará a adotar os Ativos e Passivos Regulatórios nas 

demonstrações financeiras. 

Dessa forma, conclui-se que as demonstrações elaboradas sob a contabilidade 

regulatória exprimem de maneira mais adequada a situação econômico-financeira das 
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concessionárias de distribuição em relação à contabilidade societária. Inclusive, na 

maioria dos contratos de empréstimos e financiamentos, consta-se que os Ativos e 

Passivos Regulatórios são contemplados na apuração dos covenants, o que reforça a 

representatividade da essência do negócio pela contabilidade regulatória.  

Por outro lado, na legislação atual, apenas os agentes regulados com bens 

reversíveis16 estão obrigados a elaborar as demonstrações regulatórias e ainda em 

base anual. Para que as demonstrações regulatórias tenham mais utilidade, faz-se a 

necessidade de demonstrativos trimestrais auditados. No momento, a ANEEL dispõe do 

Balancete Mensal Padronizado - BMP e do Relatório de Informações Trimestrais – 

RIT17, mas que são documentos não auditados e desacompanhados de Notas 

Explicativas. 

Por fim, expõe-se que as diferenças apresentadas se referem às demonstrações 

financeiras das concessionárias de distribuição. É importante destacar que muitas das 

empresas de geração, transmissão, distribuição e comercialização compõem grandes 

grupos econômicos (como a Eletrobras, CEMIG, CPFL ENERGIA, Brasiliana, 

Neoenergia, COPEL, Energisa, EDP, Endesa,...), cujas holdings se encarregam em 

muitos casos de captar recursos para repassar às concessionárias ou, ao menos, de 

dar garantia corporativa aos empréstimos. No aspecto das ações, conforme raras 

exceções (ELETROPAULO e COELCE), as holdings são as que detêm as ações com 

liquidez, isto quando têm ações negociadas na Bovespa (Neoenergia e Endesa não as 

têm) e com liquidez (Brasiliana e Energisa não as têm). 

Neste contexto, para que a situação econômico-financeira dos grupos econômicos 

também seja melhor retratada, ou a contabilidade societária passa a adotar os Ativos e 

Passivos Regulatórios (no mínimo) ou as holdings do Setor Elétrico passam a elaborar 

demonstrações consolidadas segundo os preceitos da contabilidade regulatória em 

periodicidade trimestral. 

                                     
16 Geradoras hidrelétricas com potência instalada superior a 1 (um) MW, termelétricas de serviço público 
e todas as transmissoras, distribuidoras e permissionárias de distribuição (cooperativas). 
17 Conforme definição do Manual de Preenchimento do RIT - 2014/ANEEL: “O Relatório de Informações 
Trimestrais - RIT é um instrumento gerencial que permite o acompanhamento do equilíbrio econômico-
financeiro das concessionárias e das permissionárias de distribuição e de transmissão, a partir da 
apresentação dos principais dados detalhados (Receitas, Despesas, Ativos e Passivos) que as afetam”. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo evidenciou que podem ocorrer diferenças materiais entre as demonstrações 

financeiras elaboradas sob a contabilidade societária e regulatória das concessionárias 

de distribuição do Setor Elétrico. Dessa forma, as análises econômico-financeiras 

podem ter diferentes conclusões que podem levar o investidor em debt ou em equity a 

tomar decisões equivocadas, caso não se tenha ciência de se averiguar ambas as 

demonstrações, principalmente a regulatória. 

Subsidiariamente, o trabalho também: (i) evidenciou que ocorrem diferenças de 

contabilização e de apresentação dos demonstrativos entre as concessionárias como 

parte do objetivo de estudar os demonstrativos das empresas; (ii) identificou as rubricas 

contábeis com tratamento diferenciado entre as duas sistemáticas contábeis; (iii) 

calculou os indicadores utilizados tipicamente nas análises econômico-financeiras sob 

as ambas óticas contábeis, inclusive fazendo-se uma seleção entre os mais adotados 

pelo mercado financeiro e pelo órgão regulador (ANEEL) e; (iv) diagnosticou a 

sistemática contábil mais efetiva para o processamento de uma típica análise 

fundamentalista, apresentando-se as vantagens e problemas de cada sistemática 

contábil. 

Adicionalmente, o estudo apresentou elementos (item 2.1.1. Bens Vinculados à 

Concessão combinado ao 2.3.1. Tratamento e Padronização dos Dados Iniciais) que 

podem ensejar uma consulta à CVM sobre a consistência das demonstrações 

societárias da CEMIG-D, LIGHT SESA e ELETROPAULO. No caso da CEMIG-D, a 

aparente incoerência se refere à inexistência da receita financeira do ativo financeiro da 

concessão, o que pode estar subestimando o resultado financeiro e líquido da 

companhia. Por outro lado, a CEMIG-D pode estar procedendo dessa forma em vista da 

Base de Remuneração estar sob decisão regulatória ou por prever o ajustamento dos 

bens vinculados apenas a cada ciclo de RTPs, ainda que contestável. No caso da 

LIGHT SESA e da ELETROPAULO, os problemas podem ser até mais graves porque, 

em aparente desacordo contábil, a receita financeira do ativo financeiro da concessão 

foi registrada como uma rubrica operacional (na LIGHT SESA como Outra Receita 

Operacional e, na ELETROPAULO, como Remuneração do Ativo Financeiro na conta 
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de Receita Bruta – Fornecimento), o que pode elevar indevidamente o Resultado da 

Atividade (EBIT) e o EBITDA. 

Por fim, o item “2.3.4. Embate Societário x Regulatório” apresentou possíveis medidas 

de aperfeiçoamentos de ambas as sistemáticas para que, tanto as entidades 

responsáveis pela contabilidade societária no Brasil, como a regulatória tutelada pela 

ANEEL, possam incrementar os demonstrativos contábeis no intento destas refletirem 

de forma mais adequada a essência do negócio de distribuição de energia, bem como 

em periodicidade adequada e sob auditoria independente.  

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Assaf Neto, Alexandre. Finanças Corporativas e Valor. 5ª Edição. São Paulo. Editora 

Atlas. 2010. 

Damodaran, Aswath. Avaliação de Empresas. Tradução Sonia Midori Yamamoto e 

Marcelo Arantes Alvim. Revisão Técnica Mara Luquet. 2ª Edição. Editora Pearson 

Prentice Hall. 2007. 

IFRSBrasil. 2011. http://ifrsbrasil.com/demonstracoes-

contabeis/apresentacao/contabilizacao-de-divida-em-condicao-de-pagamento-

antecipado-devido-a-condicoes-restritivas-covenants-quebradas 

Martins, Eliseu. 2014. http://www.capitalaberto.com.br/eliseu-martins/o-iasb-nos-

traindo/#%2EUzYOeqhdX90 

Ross, Sephen A.; Westerfield, Randolph W.; Jordan, Bradford D. Administração 

Financeira. Tradução Kátia Aparecida Roque. Revisão Técnica Fabio Gallo Garcia e 

Luiz Alberto Bertucci. 8ª Edição. São Paulo. Editora McGraw-Hill. 2008. 

 

  



30 
 

5. ANEXO 1 – DEMONSTRAÇÕES REGULATÓRIAS 
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ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
(Valores expressos em milhares de reais)

Nota de 
Ajuste Societário Ajustes CPCs Regulatório Societário Ajustes CPCs Regulatório

ATIVO
Circulante

Consumidores, concessionárias e permissionárias [1] 1.827.894       -                 1.827.894       1.778.123       59.616            1.837.739       
Despesas pagas antecipadamente [2] 1.019              472.711          473.730          773                387.834          388.607          
Outros ativos afetados - CPC 30 (65)                 65                  -                 (45.462)           45.462            -                 
Desativações/Alienações em curso -                 -                 -                 -                 27                  27                  
Outros ativos circulantes não afetados 1.136.472       -                 1.136.472       1.373.371       -                 1.373.371       

2.965.320       472.776          3.438.096       3.106.805       492.939          3.599.744       
Não circulante

Consumidores, concessionárias e permissionárias [1] 79.740            -                 79.740            94.780            29.157            123.937          
Outros ativos afetados - CPC 30 -                 -                 -                 53.644            (53.644)           -                 
Bens e direitos destinados a alienação -                 -                 -                 -                 178                178                

Imposto de renda e contribuição social diferidosCréditos fiscais diferidos (*) [3] 551.436          324.157          875.593          604.651          123.539          728.190          
Despesas pagas antecipadamente [2] 28                  296.102          296.130          144                275.570          275.714          

Ativo financeiro da concessãoAtivo financeiro da concessão - ICPC 01 1.181.937       (1.181.937)      -                 1.041.813       (1.041.813)      -                 
Outros ativos não circulantes não afetados 499.382          -                 499.382          576.517          -                 576.517          

2.312.523       (561.678)         1.750.845       2.371.549       (667.013)         1.704.536       
Investimentos 9.500              -                 9.500              9.500              -                 9.500              
Imobilizado [4] 6.109              5.483.109       5.489.218       9.464              6.060.731       6.070.195       

Imobilizado - Em ServiçoEm serviço [4] 21.149            15.899.673     15.920.822     26.075            14.235.738     14.261.813     
Imobilizado - (-) Reintegração Acumulada(-) Reintegração Acumulada [4] (15.040)           (11.124.593)    (11.139.633)    (16.611)           (8.722.690)      (8.739.301)      
Imobilizado - Em CursoEm curso -                 708.029          708.029          -                 547.683          547.683          

Intangíveis [5] 5.757.202       (5.644.138)      113.064          5.873.314       (5.735.972)      137.342          
Intangíveis - Em ServiçoEm serviço [5] 5.024.793       (4.936.109)      88.684            5.293.493       (5.187.794)      105.699          
Intangíveis  - Em CursoEm curso [5] 732.409          (708.029)         24.380            579.821          (548.178)         31.643            

Total Imobilizado e Intangível 5.772.811       (161.029)         5.611.782       5.892.278       324.759          6.217.037       
TOTAL DO ATIVO 11.050.654     (249.931)         10.800.723     11.370.632     150.685          11.521.317     

PASSIVO 
Circulante

Passivos Regulatórios [6] -                 441.679          441.679          -                 1.063.289       1.063.289       
P&D - Ajuste base ROL -                 -                 -                 -                 (4.593)             (4.593)             
Outros passivos circulantes não afetados 2.454.298       -                 2.454.298       2.650.861       -                 2.650.861       

2.454.298       441.679          2.895.977       2.650.861       1.058.696       3.709.557       
Não circulante

Passivos regulatórios [6] -                 1.047.936       1.047.936       -                 180.339          180.339          
Encargos Incidentes s/Reavaliação de Elementos do AtivoEncargos Incidentes s/Reavaliação de Elementos do Ativo (*) 709.520          (406.603)         302.917          755.828          (138.588)         617.240          

Outros passivos afetados - CPC 30 -                 -                 -                 47.613            (47.613)           -                 
Outros passivos não circulantes não afetados 4.309.992       -                 4.309.992       3.906.619       -                 3.906.619       

5.019.512       641.333          5.660.845       4.710.060       (5.862)             4.704.198       
Patrimônio Líquido

Capital Social 1.157.629       -                 1.157.629       1.057.629       -                 1.057.629       
Reserva de capital 17.297            -                 17.297            16.452            -                 16.452            
Reserva de lucro 1.024.614       -                 1.024.614       976.520          -                 976.520          

Lucros (prejuízos) acumuladosDividendo adicional proposto -                 -                 -                 419.016          -                 419.016          
Reserva de avaliação patrimonial [7] 1.377.304       (789.287)         588.017          1.540.094       (341.925)         1.198.169       
Lucros (prejuízos) acumulados [8] -                 (543.656)         (543.656)         -                 (560.224)         (560.224)         

3.576.844       (1.332.943)      2.243.901       4.009.711       (902.149)         3.107.562       
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 11.050.654     (249.931)         10.800.723     11.370.632     150.685          11.521.317     

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REGULATÓRIAS
BALANÇOS PATRIMONIAL REGULATÓRIO E SOCIETÁRIO

2012 2011
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ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. -                               -                               

(Valores expressos em milhares de reais)

Linha Conta Contábil
Nota de 
Ajuste Societário Ajustes CPCs Regulatório Societário Ajustes 

CPCs
Regulatório

1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA [9] 15.313.693            (1.713.450)      13.600.243      15.240.153   (1.415.974)   13.824.179   
2 611.0X.1.1.01 Fornecimento de Energia Elétrica 11.007.699            (937.662)         10.070.037      6.149.029     (744.882)      5.404.147     
4 611.0X.1.1.04 Energia Elétrica de Curto Prazo 103.015                 -                  103.015           50.887          -               50.887          
5 611.0X.X.1.03 Receita pela Disponibilidade da Rede Elétrica 3.248.397              55.327             3.303.724        8.178.500     67.653         8.246.153     
6 611.06 Receita de Atividade Não Vinculada -                        -                  -                   9.616            -               9.616            
7 611.0X.X.9.XX Outras Receitas Vinculadas ¹ [10] 954.582                 (831.115)         123.467           852.121        (738.745)      113.376        
8 DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL (5.354.495)            102.022           (5.252.473)       (5.404.575)    38.035         (5.366.540)   
9 Tributos e Encargos (4.120.509)            -                  (4.120.509)       (4.116.855)    -               (4.116.855)   
10 611.0X.6.X.21 Federais (1.337.270)            -                  (1.337.270)       (1.329.552)    -               (1.329.552)   
11 611.0X.6.X.22/3 Estaduais e Municipais (2.783.229)            -                  (2.783.229)       (2.787.294)    -               (2.787.294)   
12 611.05.7.1.06/7 Encargos (10)                        -                  (10)                   (9)                  -               (9)                 
13 Encargos - Parcela "A" (1.233.986)            102.022           (1.131.964)       (1.287.720)    38.035         (1.249.685)   
14 611.0X.7.X.31 Reserva Global de Reversão - RGR (70.003)                 37.708             (32.295)            (67.938)         40.465         (27.473)        
15 611.0X.7.X.32 Programa de Eficiência Energética  - PEE (39.505)                 -                  (39.505)            (43.609)         -               (43.609)        
16 611.0X.7.X.33 Conta de Desenvolvimento Econômico - CDE       (493.839)               27.461             (466.378)          (441.728)       35.862         (405.866)      
17 611.0X.7.X.34 Conta de Consumo de Combustíveis - CCC         (524.224)               41.397             (482.827)          (620.186)       (35.711)        (655.897)      
18 611.0X.7.X.35 Pesquisa e Desenvolvimento - P & D (39.652)                 (4.544)             (44.196)            (43.609)         4.544           (39.065)        
19 611.0X.7.X.39 Outros Encargos (Energia de Reserva e CCC Adicional) (66.763)                 -                  (66.763)            (70.650)         (7.125)          (77.775)        
20 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 9.959.198              (1.611.428)      8.347.770        9.835.578     (1.377.939)   8.457.639     
21 CUSTOS NÃO GERENCIÁVEIS – Parcela “A” [11] (6.882.509)            596.344           (6.286.165)       (5.712.032)    251.805       (5.460.227)   
22 615.0X.1.5.40/1 Energia Elétrica Comprada para Revenda (5.165.493)            372.414           (4.793.079)       (4.305.026)    143.288       (4.161.738)   
23  615.0X.1.5.43 Energia Elétrica Comprada para Revenda – Proinfa (210.785)               17.876             (192.909)          (159.045)       (9.346)          (168.391)      
24  615.0X.1.5.42 Encargos de Uso do Sistema de Transmissão  / Distrib. (1.482.190)            206.054           (1.276.136)       (1.225.077)    117.863       (1.107.214)   
25 615.0X.1.9.38 Taxa de Fiscalização (24.041)                 -                  (24.041)            (22.884)         -               (22.884)        
30 RESULTADO ANTES DOS CUSTOS GERENCIÁVEIS 3.076.689              (1.015.084)      2.061.605        4.123.546     (1.126.134)   2.997.412     
31 CUSTOS GERENCIÁVEIS – Parcela “B” ² (2.872.010)            938.412           (1.933.598)       (1.770.062)    67.773         (1.702.289)   
32 615.0X.X.X.01 Pessoal (691.692)               9.232               (682.460)          (528.705)       4.040           (524.665)      
33 615.0X.X.X.02 Administradores (11.168)                 -                  (11.168)            (12.624)         -               (12.624)        
34 615.0X.X.X.21 Serviço de Terceiros (502.983)               36.843             (466.140)          (462.140)       44.072         (418.068)      
35 615.0X.X.X.11 Material (62.270)                 798                  (61.472)            (50.659)         697              (49.962)        

Custos de Construção [10] (831.115)               831.115           -                   (738.745)       738.745       -               
36 615.0X.X.X.91 Arrendamentos e Alugueis (21.560)                 423                  (21.137)            (11.757)         272              (11.485)        
37 615.0X.X.X.93 Tributos (28.869)                 42                    (28.827)            (27.976)         -               (27.976)        

615.0X.X.X.94 Doações, Contribuições e Subvenções (6.324)                   -                  (6.324)              (7.745)           -               (7.745)          
38 615.0X.X.X.92 Seguros (3.391)                   -                  (3.391)              (2.769)           -               (2.769)          
39 615.0X.X.X.99 Outros (175.061)               65.068             (109.993)          (166.724)       26.921         (139.803)      
40 615.0X.X.3.95/96 Provisão Devedores Duvidosos (39.163)                 -                  (39.163)            11.363          -               11.363          
41 615.0X.X.X.95/96 Provisões - Outras (73.577)                 -                  (73.577)            (19.407)         -               (19.407)        

615.0X.X.X.98 (-) Recuperação de Despesas 28.371                   -                  28.371             35.270          -               35.270          
42 615.0X.X.X.53 Depreciação (5.980)                   (398.389)         (404.369)          (7.976)           (468.542)      (476.518)      
43 615.0X.X.X.55 Amortização (444.938)               393.920           (51.018)            (495.364)       444.189       (51.175)        
44 615.06 Despesa da Atividade Não Vinculada (2.920)                   (10)                  (2.930)              (6.725)           -               (6.725)          

671/5 Outras Receitas/Despesas Operacionais 630                        (630)                -                   722.621        (722.621)      -               
45 RESULTADO DA ATIVIDADE DA CONCESSÃO 204.679                 (76.672)           128.007           2.353.484     (1.058.361)   1.295.123     
46 RESULTADO EXTRA-CONCESSÃO [12] (105.929)               (226.088)         (332.017)          (103.300)       688.619       585.319        
47 631 (-) 631.06.1.2 Receita Financeira 392.453                 (11.813)           380.640           435.463        23.185         458.648        
48 635 (-) 635.06.1.2 Despesa Financeira (498.382)               (62.407)           (560.789)          (538.763)       (8.911)          (547.674)      
50 671/5 Outras Receitas/Despesas Operacionais -                        (151.868)         (151.868)          -                674.345       674.345        
51 LUCRO (PREJUIZO) ANTES IRPJ/CSLL 98.750                   (302.760)         (204.010)          2.250.184     (369.742)      1.880.442     
52 710.0X.1.2.02/4 Imposto de Renda (33.770)                 100.046           66.276             (546.431)       101.499       (444.932)      
53 710.0X.1.2.01/3 Contribuição Social (11.352)                 36.016             24.664             (204.687)       36.539         (168.148)      
55 710.0X.23 Reversão de Juros sobre o Capital Próprio 54.318                   -                  54.318             73.039          -               73.039          
56 LUCRO (PREJUÍZO) 107.946                 (166.698)         (58.752)            1.572.105     (231.704)      1.340.401     

2012 2011
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Não auditado Não auditado

Societário

Ajustes
CPCs e 

Contabilidade 
Regulatória  Regulatório Societário

Ajustes
CPCs e 

Contabilidade 
Regulatória  Regulatório

ATIVO
Circulante

Consumidores, concessionárias e permissionárias [1] 934.640             26.591               961.231           810.599           26.584                   837.183           
Despesas pagas antecipadamente [2] 1.007                418.086             419.093           650                 150.242                 150.892           
Outros ativos circulantes não afetados 679.421             -                    679.421           879.803           -                        879.803           

1.615.069          444.676             2.059.745        1.691.052        176.825                 1.867.878        
Não circulante

Consumidores, concessionárias e permissionárias [1] 63.189               7.995                71.184             69.248             6.036                     75.283             
Créditos fiscais diferidos [3] 551.248             (326.497)            224.751           406.680           (125.461)                281.219           
Despesas pagas antecipadamente [2] 70                     152.624             152.695           386                 42.490                   42.876             
Ativo financeiro da concessão 1.017.978          (1.017.978)         -                  539.672           (539.672)                -                  
Outros créditos 36.959               14                     36.973             32.285             -                        32.285             
Outros ativos não circulantes não afetados 1.215.286          -                         1.215.286        1.018.134        -                        1.018.134        

2.884.731          (1.183.843)         1.700.889        2.066.404        (616.607)                1.449.797        
Investimentos [4] -                    1.144                1.144              -                  1.144                     1.144              
Imobilizado [5] -                    3.465.359          3.465.359        -                  2.763.298              2.763.298        

Em serviço -                    10.281.095        10.281.095      -                  7.784.238              7.784.238        
(-) Reintegração acumulada -                    (7.073.463)         (7.073.463)       -                  (5.309.625)             (5.309.625)       
Em curso -                    257.727             257.727           -                  288.685                 288.685           

Intangível [6] 2.196.646          (1.948.674)         247.972           2.004.290        (1.786.023)             218.267           
Em serviço 4.871.926          (4.391.901)         480.025           4.583.759        (4.228.325)             355.434           
(-) Reintegração acumulada (2.964.452)         2.700.954          (263.498)          (2.910.785)       2.730.988              (179.797)          
Em curso 289.172             (257.727)            31.445             331.315           (288.685)                42.630             

2.196.646          1.517.829          3.714.475        2.004.290        978.419                 2.982.709        
TOTAL DO ATIVO 6.696.446          778.663             7.475.108        5.761.746        538.637                 6.300.384        

Concessionária: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e de 2011

(Em milhares de reais) 

2012 2011

Não auditado Não auditado

Societário

Ajustes
CPCs e 

Contabilidade 
Regulatória  Regulatório Societário

Ajustes
CPCs e 

Contabilidade 
Regulatória  Regulatório

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante

Passivos regulatórios [7] -                    163.756             163.756           -                  231.133                 231.133           
Outros passivos circulantes não afetados 2.026.376          -                    2.026.376        1.695.943        -                        1.695.943        

2.026.376          163.756             2.190.132        1.695.943        231.133                 1.927.076        
Não circulante

Passivos regulatórios [7] -                    49.652               49.652             -                  53.345                   53.345             
Outros passivos não circulantes não afetados 3.889.159          -                    3.889.159        3.167.819        -                        3.167.819        

3.889.159          49.652               3.938.812        3.167.819        53.345                   3.221.164        
Patrimônio líquido

Capital social  177.909             -                    177.909           144.378           -                        144.378           
Reserva de capital 312.213             -                    312.213           345.743           -                        345.743           
Reserva legal 7.265                -                    7.265              7.265              -                        7.265              
Reserva de retenção de lucros para investimento [8] 136.321             (136.321)            -                  -                  -                        -                  
Dividendo adicional proposto 147.203             -                    147.203           305.920           -                        305.920           
Reserva de reavaliação [9] -                    497.026             497.026           -                  417.108                 417.108           
Lucro (prejuízo) acumulado [10] -                    204.549             204.549           94.677             (162.948)                (68.270)           

780.910             565.255             1.346.165        897.984           254.160                 1.152.144        
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.696.446          778.663             7.475.108        5.761.746        538.637                 6.300.384        

2012 2011
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Não auditado Não auditado

Societário

Ajustes
CPCs e 

Contabilidade 
Regulatória  Regulatório Societário

Ajustes
CPCs e 

Contabilidade 
Regulatória  Regulatório

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 9.569.956          (671.640)            8.898.316        8.591.810        (523.303)           8.068.507        
Fornecimento de energia elétrica [11] 4.014.129          90.789               4.104.917        3.620.782        10.129              3.630.910        
Suprimento de energia elétrica 2.591                -                    2.591              1.833              -                    1.833              
Energia elétrica de curto prazo 71.077               -                    71.077             29.398             -                    29.398             
Receita pela disponibilidade da rede elétrica 4.606.819          -                    4.606.819        4.337.628        -                    4.337.628        
Receita de atividades não vinculadas [12] -                    -                    -                  -                  -                    -                  
Outras receitas vinculadas [13] 875.340             (762.429)            112.911           602.169           (533.432)           68.737             

DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL [14] (3.051.943)         2.243                (3.049.699)       (2.996.878)       (19.290)             (3.016.168)       
Tributos e encargos

Federais (751.556)            (9.483)               (761.038)          (746.917)          580                   (746.337)          
Estaduais e municipais (1.558.942)         -                    (1.558.942)       (1.445.795)       -                    (1.445.795)       

Encargos - parcela "A" -                    
Reserva global de reversão - RGR (33.153)             -                    (33.153)           (32.239)           (316)                  (32.555)           
Pesquisa e Desenvolvimento - P&D (48.152)             -                    (48.152)           (42.657)           (1.061)               (43.718)           
Conta de desenvolvimento energético - CDE (309.537)            850                   (308.686)          (277.051)          2.105                (274.947)          
Conta de consumo de combustível - CCC (279.919)            10.875               (269.044)          (392.666)          (20.598)             (413.264)          
Programa de eficiência energética - PEE (30.357)             -                    (30.357)           (26.661)           -                    (26.661)           
Outros encargos (energia de reserva e CCC adicional) (40.326)             -                    (40.326)           (32.892)           -                    (32.892)           

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 6.518.013          (669.397)            5.848.617        5.594.932        (542.593)           5.052.339        

CUSTOS NÃO GERENCIÁVEIS - PARCELA "A" [15] (4.009.507)         306.241             (3.703.265)       (3.271.160)       25.472              (3.245.687)       
Energia elétrica comprada para revenda (3.137.321)         294.336             (2.842.984)       (2.539.665)       21.363              (2.518.302)       
Energia elétrica comprada para revenda - PROINFA (114.680)            2.061                (112.619)          (90.643)           (2.357)               (93.000)           
Encargos de uso do sistrema de transmissão/distribuição (745.012)            9.844                (735.168)          (628.593)          6.483                (622.110)          
Taxa de fiscalização (12.494)             -                    (12.494)           (12.258)           (17)                    (12.275)           

RESULTADO ANTES DOS CUSTOS GERENCIÁVEIS 2.508.506          (363.155)            2.145.352        2.323.772        (517.121)           1.806.652        

CUSTOS GERENCIÁVEIS - PARCELA "B" (1.780.539)         710.078             (1.070.462)       (1.320.127)       446.519             (873.608)          
Pessoal (282.987)            -                    (282.987)          (252.065)          -                    (252.065)          
Administradores (4.088)               -                    (4.088)             (6.152)             -                    (6.152)             
Serviços de terceiros (239.477)            -                    (239.477)          (220.096)          -                    (220.096)          
Material (43.900)             -                    (43.900)           (40.604)           -                    (40.604)           
Arrendamentos e Aluguéis (2.950)               -                    (2.950)             (2.842)             -                    (2.842)             
Tributos (5.072)               -                    (5.072)             (8.097)             -                    (8.097)             
Seguros (1.542)               -                    (1.542)             (1.639)             -                    (1.639)             
Outros [16] (887.154)            791.342             (95.812)           (582.801)          533.031             (49.771)           
Provisão para devedores duvidosos (70.412)             -                    (70.412)           (27.452)           -                    (27.452)           
Provisões - outras (49.661)             -                    (49.661)           (14.593)           -                    (14.593)           
Depreciação -                    (239.757)            (239.757)          -                  (218.417)           (218.417)          
Amortização (193.296)            158.492             (34.804)           (163.786)          131.906             (31.880)           
Despesa da atividade não vinculada -                    -                    -                  -                  -                    -                  

RESULTADO DA ATIVIDADE DA CONCESSÃO 727.967             346.922             1.074.890        1.003.645        (70.601)             933.043           

Receita financeira 293.326             (50.691)             242.634           291.197           (24.133)             267.064           
Despesa financeira (343.074)            (38.988)             (382.062)          (361.074)          (56.672)             (417.747)          

[17] (49.748)             (89.679)             (139.427)          (69.877)           (80.805)             (150.682)          

RESULTADO NÃO OPERACIONAL [18] -                    (62.846)             (62.846)           -                  (17.833)             (17.833)           

LUCRO  ANTES DOS TRIBUTOS 678.219             194.397             872.616           933.768           (169.240)           764.528           

Contribuição social (58.951)             (20.069)             (79.020)           (82.096)           12.546              (69.550)           
Imposto de renda (159.154)            (55.749)             (214.903)          (222.458)          34.849              (187.609)          

Reversão dos Juros sobre o capital próprio -                    28.599               28.599             -                  29.843              29.843             
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 460.114             147.177             607.292           629.214           (92.002)             537.212           

Concessionária: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Demonstrações dos resultados societário e regulatório para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e de 2011

(Em milhares de reais) 

2012 2011
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6. ANEXO 2 – DEMONSTRAÇÕES AJUSTADAS PADRONIZADAS 

 
 

Empresa - R$ Milhões ELETROPAULO CEMIG-D LIGHT SESA CPFL PAULISTA COPEL-DIS COMBINADO

Sistemática Contábil
 Socie- 

tária 
 Ajustes 

CPCs 
 Regula- 

tória 
 Socie- 

tária 
 Ajustes 

CPCs 
 Regula- 

tória 
 Socie- 

tária 
 Ajustes 

CPCs 
 Regula- 

tória 
 Socie- 

tária 
 Ajustes 

CPCs 
 Regula- 

tória 
 Socie- 

tária 
 Ajustes 

CPCs 
 Regula- 

tória 
 Socie- 

tária 
 Ajustes 

CPCs 
 Regula- 

tória 

ATIVO
 Ativo Circulante 2.965   473      3.438   2.803   667      3.470   1.915   219      2.134   1.615   445      2.060   2.876   79       2.955   12.175   1.881     14.057   

 Ativos Financeiros 815      -      815      401      -      401      117      -      117      398      -      398      1.285   -      1.285   3.016     -        3.016     
 Ativos Regulatórios -      473      473      -      667      667      -      219      219      -      445      445      -      140      140      -        1.942     1.942     
 Outros Ativos Afetados (0)        0         -      -      -      -      (0)        0         -      -      -      -      203      (61)      141      202       (61)        141       
 Outros Ativos Não Afetados 2.151   -      2.151   2.402   -      2.402   1.799   -      1.799   1.217   -      1.217   1.388   -      1.388   8.957     -        8.957     

 Não Circulante 8.085   (723)     7.363   8.838   1         8.838   7.053   1.137   8.190   5.081   334      5.415   5.937   182      6.119   34.994   931       35.925   
 Ativos Financeiros 5         -      5         22       -      22       -      -      -      34       -      34       36       -      36       97         -        97         
 Créditos Fiscais Diferidos 551      324      876      772      (231)     541      830      18       848      551      (326)     225      489      (39)      449      3.193     (254)      2.939     
 Ativos Regulatórios -      296      296      -      197      197      -      147      147      -      161      161      -      100      100      -        901       901       
 Ativo Financeiro - ICPC 01 1.182   (1.182)  -      4.758   (4.758)  -      1.573   (1.573)  -      1.018   (1.018)  -      2.383   (2.383)  -      10.914   (10.914)  -        
 Outros Ativos Afetados -      -      -      7         (7)        -      -      -      -      37       0         37       1.308   76       1.384   1.353     69         1.421     
 Outros Ativos Não Afetados 575      -      575      1.500   -      1.500   687      -      687      1.244   -      1.244   411      -      411      4.416     -        4.416     

 Investimentos 10       -      10       -      6         6         20       -      20       -      1         1         4         -      4         33         7           40         
 Imobilizado  6         5.483   5.489   -      6.385   6.385   231      6.256   6.487   -      3.465   3.465   -      3.570   3.570   237       25.160   25.398   
 Intangíveis 5.757   (5.644)  113      1.779   (1.591)  187      3.711   (3.711)  -      2.197   (1.949)  248      1.306   (1.142)  164      14.750   (14.037)  712       

ATIVO TOTAL 11.051 (250)     10.801 11.641 667      12.308 8.968   1.355   10.324 6.696   779      7.475   8.813   261      9.074   47.169   2.812     49.981   
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Empresa - R$ Milhões ELETROPAULO CEMIG-D LIGHT SESA CPFL PAULISTA COPEL-DIS COMBINADO

Sistemática Contábil
 Socie- 

tária 
 Ajustes 

CPCs 
 Regula- 

tória 
 Socie- 

tária 
 Ajustes 

CPCs 
 Regula- 

tória 
 Socie- 

tária 
 Ajustes 

CPCs 
 Regula- 

tória 
 Socie- 

tária 
 Ajustes 

CPCs 
 Regula- 

tória 
 Socie- 

tária 
 Ajustes 

CPCs 
 Regula- 

tória 
 Socie- 

tária 
 Ajustes 

CPCs 
 Regula- 

tória 

PASSIVO
 Circulante 2.454   442      2.896   6.250   256      6.505   1.738   9         1.747   2.026   164      2.190   1.970   149      2.118   14.439   1.019     15.457   

 Dívida Bancária 86       -      86       3.886   -      3.886   433      -      433      361      -      361      177      -      177      4.943     -        4.943     
 Dívida Não Bancária -      -      -      72       -      72       71       -      71       38       -      38       17       -      17       199       -        199       
 Passivos Regulatórios -      442      442      -      256      256      111      9         120      -      164      164      -      146      146      111       1.016     1.127     
 Outros Passivos Não Afetados 2.368   -      2.368   2.292   -      2.292   1.123   -      1.123   1.628   -      1.628   1.776   3         1.777   9.186     3           9.188     

 Não Circulante 5.020   641      5.661   2.928   41       2.969   5.042   471      5.512   3.889   50       3.939   3.241   106      3.335   20.119   1.309     21.416   
 Dívida Bancária 2.720   -      2.720   724      -      724      2.941   -      2.941   3.486   -      3.486   1.615   -      1.615   11.486   -        11.486   
 Dívida Não Bancária 1.133   -      1.133   1.376   -      1.376   1.186   -      1.186   257      -      257      1.207   -      1.207   5.159     -        5.159     
 Passivos Regulatórios -      1.048   1.048   -      41       41       -      1         1         -      50       50       -      75       75       -        1.215     1.215     
 Encargos Incidentes s/ Reavaliação 710      (407)     303      -      -      -      469      469      -      -      -      -      -      -      -      1.179     63         303       
 Outros Passivos Não Afetados 457      -      457      828      -      828      445      -      1.383   146      -      146      419      31       438      2.295     31         3.253     

 Patrimônio Líquido 3.577   (1.333)  2.244   2.463   370      2.834   2.189   876      3.064   781      565      1.346   3.602   19       3.621   12.611   498       13.109   
 Outras Contas Não Afetadas 2.200   -      2.200   2.179   -      2.179   2.189   -      2.189   637      -      637      2.625   -      2.625   9.829     -        9.829     
 Reserva de Avaliação Patrimonial 1.377   (789)     588      -      23       23       -      911      911      -      497      497      1         32       33       1.379     673       2.051     
 Lucros (Prejuízos) Acumulados -      (544)     (544)     284      348      632      -      (35)      (35)      144      68       212      975      (13)      963      1.403     (175)      1.228     

PASSIVO TOTAL 11.051 (250)     10.801 11.641 667      12.308 8.968   1.355   10.324 6.696   779      7.475   8.813   274      9.074   47.169   2.826     49.981   

ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Erro ok ok Erro ok

Empresa - R$ Milhões ELETROPAULO CEMIG-D LIGHT SESA CPFL PAULISTA COPEL-DIS COMBINADO

Sistemática Contábil
 Socie- 

tária 
 Ajustes 

CPCs 
 Regula- 

tória 
 Socie- 

tária 
 Ajustes 

CPCs 
 Regula- 

tória 
 Socie- 

tária 
 Ajustes 

CPCs 
 Regula- 

tória 
 Socie- 

tária 
 Ajustes 

CPCs 
 Regula- 

tória 
 Socie- 

tária 
 Ajustes 

CPCs 
 Regula- 

tória 
 Socie- 

tária 
 Ajustes 

CPCs 
 Regula- 

tória 

Dívida Líquida 3.120   3.120   5.634   5.634   4.515   4.515   3.709   3.709   1.696   1.696   18.674   18.674   
Dív. Líq. Bancária 1.986   1.986   4.186   4.186   3.258   3.258   3.414   3.414   472      472      13.316   13.316   
DL + Regulatórios 3.120   3.841   5.634   5.067   4.626   4.271   3.709   3.317   1.696   1.676   18.785   18.173   
DLB + Regulatórios 1.986   2.707   4.186   3.619   3.369   3.014   3.414   3.022   472      452      13.427   12.815   
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Empresa - R$ Milhões ELETROPAULO CEMIG-D LIGHT SESA CPFL PAULISTA COPEL-DIS COMBINADO

Sistemática Contábil
 Socie- 

tária 
 Ajustes 

CPCs 
 Regula- 

tória 
 Socie- 

tária 
 Ajustes 

CPCs 
 Regula- 

tória 
 Socie- 

tária 
 Ajustes 

CPCs 
 Regula- 

tória 
 Socie- 

tária 
 Ajustes 

CPCs 
 Regula- 

tória 
 Socie- 

tária 
 Ajustes 

CPCs 
 Regula- 

tória 
 Socie- 

tária 
 Ajustes 

CPCs 
 Regula- 

tória 
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 90.789 ###### ###### 26.207 ######

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 15.314 (1.713)  13.600 14.289 (816)     13.472 10.656 (565)     10.091 9.570   (672)     8.898   9.747   (619)     9.128   59.575   (4.385)    55.190   
Fornecimento de Energia Elétrica 10.851 (781)     10.070 5.764   411      6.175   9.020   104      9.124   4.014   91       4.105   4.026   26       4.052   33.675   (148)      33.526   
Energia Elétrica de Curto Prazo 103      -      103      116      -      116      72       -      72       71       -      71       69       -      69       430       -        430       
Receita pela Disponibilidade da Rede 3.248   55       3.304   6.900   (1)        6.899   810      -      810      4.607   -      4.607   4.796   14       4.810   20.361   69         20.430   
Receita de Construção 831      (831)     -      1.228   (1.228)  -      669      (669)     -      762      (762)     -      666      (666)     -      4.157     (4.157)    -        
Remuneração do Ativo Financeiro 157      (157)     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      157       (157)      -        
Outras Receitas 123      -      123      281      2         283      85       -      85       116      0         116      190      7         196      795       8           803       

DEDUÇÕES DA RECEITA (5.354)  102      (5.252)  (4.785)  (20)      (4.805)  (3.664)  11       (3.653)  (3.052)  2         (3.050)  (3.855)  (2)        (3.857)  (20.710)  93         (20.617)  
Tributos e Encargos (4.121)  -      (4.121)  (3.742)  (38)      (3.780)  (2.866)  -      (2.866)  (2.310)  (9)        (2.320)  (3.174)  -      (3.174)  (16.212)  (48)        (16.260)  
Encargos - Parcela "A" (1.234)  102      (1.132)  (1.043)  18       (1.025)  (798)     11       (787)     (741)     12       (730)     (681)     (2)        (683)     (4.498)    141       (4.357)    

Reserva Global de Reversão - RGR (70)      38       (32)      (88)      0         (88)      (122)     -      (122)     (33)      -      (33)      (58)      -      (58)      (372)      38         (334)      
Progr. Eficiência Energética  - PEE (40)      -      (40)      (29)      -      (29)      (12)      -      (12)      (30)      -      (30)      (26)      -      (26)      (137)      -        (137)      
Conta Desenvolv. Econômico - CDE       (494)     27       (466)     (451)     3         (448)     (252)     1         (252)     (310)     1         (309)     (275)     2         (273)     (1.781)    33         (1.748)    
Conta Consumo de Combust. - CCC         (524)     41       (483)     (409)     15       (394)     (330)     11       (319)     (280)     11       (269)     (281)     (4)        (285)     (1.823)    74         (1.749)    
Pesquisa e Desenvolvimento - P&D (40)      (5)        (44)      (67)      -      (67)      (30)      -      (30)      (48)      -      (48)      (26)      -      (26)      (211)      (5)          (216)      
Outros (EER/CCC Adicional) (67)      -      (67)      -      -      -      (51)      -      (51)      (40)      -      (40)      (16)      -      (16)      (174)      -        (174)      

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 9.959   (1.611)  8.348   9.504   (837)     8.667   6.992   (553)     6.438   6.518   (669)     5.849   5.892   (621)     5.271   38.865   (4.292)    34.573   

CUSTOS NÃO GERENCIÁVEIS – VPA (6.883)  596      (6.286)  (4.996)  447      (4.548)  (4.408)  201      (4.208)  (4.010)  306      (3.703)  (3.601)  115      (3.486)  (23.897)  1.665     (22.232)  
Energia Elétrica Comprada Revenda (5.165)  372      (4.793)  (3.964)  462      (3.502)  (3.564)  201      (3.364)  (3.137)  294      (2.843)  (2.812)  14       (2.798)  (18.643)  1.343     (17.300)  
Energia Elétrica  – Proinfa (211)     18       (193)     (215)     4         (212)     (94)      -      (94)      (115)     2         (113)     (127)     7         (120)     (762)      31         (731)      
Encargos de Rede (1.482)  206      (1.276)  (794)     (18)      (812)     (736)     -      (736)     (745)     10       (735)     (649)     93       (555)     (4.406)    291       (4.115)    
Taxa de Fiscalização / CFURH (24)      -      (24)      (22)      0         (21)      (14)      -      (14)      (12)      -      (12)      (13)      -      (13)      (86)        0           (85)        

RES. ANTES CUSTOS GERENC. 3.077   (1.015)  2.062   4.508   (389)     4.119   2.584   (353)     2.231   2.509   (363)     2.145   2.291   (506)     1.785   14.968   (2.627)    12.341   

CUSTOS GERENCIÁVEIS (2.872)  787      (2.085)  (4.012)  939      (3.072)  (1.775)  168      (1.607)  (1.781)  647      (1.133)  (2.368)  563      (1.805)  (12.807)  3.105     (9.703)    
Pessoal (692)     9         (682)     (1.088)  -      (1.088)  (245)     -      (245)     (283)     -      (283)     (950)     -      (950)     (3.257)    9           (3.248)    
Serviço de Terceiros (503)     37       (466)     (695)     -      (695)     (354)     -      (354)     (239)     -      (239)     (320)     -      (320)     (2.112)    37         (2.075)    
Material (62)      1         (61)      (52)      -      (52)      (17)      -      (17)      (44)      -      (44)      (48)      -      (48)      (224)      1           (223)      
Arrendamentos e Aluguéis (22)      0         (21)      (72)      -      (72)      (31)      -      (31)      (3)        -      (3)        (16)      -      (16)      (143)      0           (143)      
Tributos (29)      0         (29)      (29)      -      (29)      (11)      -      (11)      (5)        -      (5)        (14)      -      (14)      (88)        0           (88)        
Outros Custos Não Afetados (134)     -      (134)     (289)     -      (289)     (488)     -      (488)     (126)     -      (126)     (126)     -      (126)     (1.162)    -        (1.162)    
(-) Recuperação de Despesas 28       -      28       20       -      20       -      -      -      -      (240)     (240)     37       -      37       86         (240)      (154)      
Depreciação (6)        (398)     (404)     (351)     (155)     (506)     (266)     (93)      (358)     (193)     158      (35)      -      (287)     (287)     (816)      (775)      (1.591)    
Amortização (445)     394      (51)      (42)      (0)        (42)      (28)      -      (28)      -      -      -      (192)     185      (8)        (707)      578       (128)      
Despesa de Construção (831)     831      -      (1.228)  1.228   -      (669)     669      -      (762)     762      -      (666)     666      -      (4.157)    4.157     -        
Atualização a VNR -      -      -      -      -      -      408      (408)     -      -      -      -      -      -      -      408       (408)      -        
Outros (177)     (87)      (265)     (184)     (134)     (318)     (75)      -      (75)      (125)     (34)      (159)     (74)      0         (73)      (635)      (255)      (890)      

RESULTADO DA ATIVIDADE (EBIT) 205      (229)     (24)      497      550      1.047   808      (185)     624      728      284      1.012   (77)      57       (20)      2.161     478       2.639     

RESULTADO FINANCEIRO (106)     (74)      (180)     (426)     (32)      (458)     (406)     (77)      (483)     (50)      (90)      (139)     6         193      198      (982)      (80)        (1.062)    
Receita Financeira 392      (12)      381      289      41       330      195      14       208      229      14       243      382      15       397      1.487     72         1.559     
Remun. do Ativo Fin. / Impairments -      -      -      -      -      -      -      -      -      64       (64)      -      (236)     236      -      (171)      171       -        
Despesa Financeira (498)     (62)      (561)     (715)     (73)      (788)     (601)     (90)      (691)     (343)     (39)      (382)     (140)     (58)      (198)     (2.298)    (323)      (2.621)    

LAIR 99       (303)     (204)     71       518      589      402      (261)     141      678      194      873      (71)      249      178      1.179     398       1.577     

Imposto de Renda (34)      100      66       32       (130)     (97)      (83)      43       (40)      (59)      (20)      (79)      21       20       42       (122)      14         (108)      
Contribuição Social (11)      36       25       (52)      (47)      (99)      (30)      15       (15)      (159)     (56)      (215)     6         7         14       (247)      (44)        (291)      
Reversão de JCP 54       -      54       141      -      141      -      90       90       -      29       29       -      -      -      195       119       315       

LUCRO (PREJUÍZO) 108      (167)     (59)      191      342      533      289      (113)     176      460      147      607      (43)      277      234      1.005     487       1.492     

EBITDA 656      (224)     432      889      705      1.594   1.101   (92)      1.010   921      126      1.047   116      159      275      3.683     674       4.358     
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7. ANEXO 3 – SÉRIES DE INDICADORES 

 

Observação 1: Não calculado pela imaterialidade do valor dos estoques (na CEMIG-D foi de R$ 36 milhões igual a 1,3% do PC pela contabilidade 

societária e na ELETROPAULO foi de R$ 64 milhões e 2,2%, respectivamente). Os estoques nas empresas do Setor Elétrico apresentam esta 

característica de imaterialidade por não serem empresas mercantis e, sim, concessionárias de prestação de serviço (distribuidoras, transmissoras 

e parte das geradoras) ou de uso de bem público (geradoras remanescentes). Desta forma, o índice de Liquidez Seca apresenta praticamente o 

mesmo valor do de Liquidez Corrente. Por outro lado, as distribuidoras apresentam Almoxarifado Operacional em montante relevante (na CEMIG-

D foi de R$ 266 milhões e na ELETROPAULO foi de R$ 126 milhões) destinado à expansão, modernização e expansão do sistema, mas que é 

contabilizado como Ativo Imobilizado em Curso para futura incorporação como investimento (adição ao imobilizado). 

Empresa - R$ Milhões ELETROPAULO CEMIG-D LIGHT SESA CPFL PAULISTA COPEL-DIS COMBINADO

Sistemática Contábil  Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

I. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. Liquidez Corrente
AC / PC 121% 119% 45% 53% 110% 122% 80% 94% 146% 140% 84% 91%

2. Liquidez Imediata
 Caixa e Equivalentes de Caixa / PC 33% 28% 6% 6% 7% 7% 20% 18% 65% 61% 21% 20%

3. Liquidez Seca
(AC - Estoque) / PC Observação 1. Não calculado.

4. Liquidez Geral
(AC + ARLP) / (PC + PNC) 71% 61% 107% 60% 74% 53% 76% 61% 144% 98% 93% 65%

5. Capital de Giro Líquido - CGL
AC - PC 511       542       (3.446)    (3.035)    178       387       (411)      (130)      906       837       (2.263)    (1.400)    
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Observação 1: Não calculado conforme exposto no grupo de INDICADORES DE LIQUIDEZ. 

Observação 2: Não calculado em vista de que não há diferença entre a contabilidade societária e a regulatória, desde que contempladas as 

contas corretas, o que não compreende o escopo do estudo. Ademais, como exposto no item 2.3.3. Indicadores Financeiros Relacionados, estes 

indicadores, ainda que importantes para determinadas análises de capital de giro, não estão entre os mais demandados pelo Órgão Regulador e 

pelo mercado financeiro, portanto, também extrapolam o alcance deste estudo. 

 

Empresa - R$ Milhões ELETROPAULO CEMIG-D LIGHT SESA CPFL PAULISTA COPEL-DIS COMBINADO

Sistemática Contábil  Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

II. INDICADORES DE ATIVIDADE

6. Prazo Médio de Rotação de Estoque
360 x (Estq T0 + Estq T1) / (CMV x 2) Observação 1. Não calculado.

7. Prazo Médio de Receb. Vendas
360 x Conta Clientes / Vendas Brutas Observação 2. Não calculado.

8. Prazo Médio de Pagamento Compras
360 x Fornecedores / Compras Observação 2. Não calculado.

Empresa - R$ Milhões ELETROPAULO CEMIG-D LIGHT SESA CPFL PAULISTA COPEL-DIS COMBINADO

Sistemática Contábil  Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

III . INDICADORES DE SOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO

9. Solvência
Ativo Total / (PC + PNC) 148% 126% 127% 130% 132% 142% 113% 122% 169% 166% 136% 136%

10.  Endividamento Geral
 Capital de Terceiros / Ativo Total 68% 79% 79% 77% 76% 70% 88% 82% 59% 60% 73% 74%

11.  Capital de Terceiros / Capital Total
 (PC + PNC) / Passivo Total 68% 79% 79% 77% 76% 70% 88% 82% 59% 60% 73% 74%
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Empresa - R$ Milhões ELETROPAULO CEMIG-D LIGHT SESA CPFL PAULISTA COPEL-DIS COMBINADO

Sistemática Contábil  Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

12.  Composição do Endividamento
 PC / (PC + PNC) 33% 34% 68% 69% 26% 24% 34% 36% 38% 39% 42% 42%

13. Imobiliz. do Capital Próprio
Imobilizado / PL 162% 495% 72% 457% 192% 424% 281% 533% 36% 202% 121% 393%

14. Imob. Capital Longo Prazo
 Imobilizado / (PC + PNC) 77% 130% 19% 137% 62% 179% 37% 117% 25% 134% 44% 140%

15.  Garantia Capital Próprio
 PL / (PC + PNC) 48% 26% 27% 30% 32% 42% 13% 22% 69% 66% 36% 36%

16. Estrutura de Capitais I
 PL/Passivo / (Passivo-PL)/Passivo 32 / 68% 21 / 79% 21 / 79% 23 / 77% 24 / 76% 30 / 70% 12 / 88% 18 / 82% 41 / 59% 40 / 60% 27 / 73% 26 / 74%

17. Estrutura de Capitais II
 PL/(DL+PL) / DL / (DL+PL) 53 / 47% 42 / 58% 30 / 70% 33 / 67% 33 / 67% 40 / 60% 17 / 83% 27 / 73% 68 / 32% 68 / 32% 40 / 60% 41 / 59%

18. Estrutura de Capitais III
 Equity/(DL+Equity) / DL / (DL+Equity) 30 / 70% Observação 3. Não calculado.

19. Dívida Líquida / EBITDA
 Dívida Líquida / EBITDA 4,8 x 7,2 x 6,3 x 3,5 x 4,1 x 4,5 x 4,0 x 3,5 x 14,7 x 6,2 x 5,1 x 4,3 x 

20. Dívida Líquida / (EBITDA - Capex)
Dívida Líquida / (EBITDA - Capex) Observação 4. Não calculado.

21. Dív. Líq. Bancária / EBITDA
 Dív. Líq. Bancária / EBITDA 3,0 x 4,6 x 4,7 x 2,6 x 3,0 x 3,2 x 3,7 x 3,3 x 4,1 x 1,7 x 3,6 x 3,1 x 

22. Dív. Líq. Bancária / (EBITDA - Capex)
Dív. Líq. Bancária / (EBITDA - Capex) Observação 4. Não calculado.

23. DL + Regulatórios / EBITDA
 (DL + Regulatórios) / EBITDA 4,8 x 8,9 x 6,3 x 3,2 x 4,2 x 4,2 x 4,0 x 3,2 x 14,7 x 6,1 x 5,1 x 4,2 x 

24. DL + Regulat. / (EBITDA - Capex)
(DL + Regulatórios) / (EBITDA - Capex) Observação 4. Não calculado.
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Observação 3: Não calculado em vista de que estas concessionárias não têm ações cotadas em bolsas de valores, apenas as controladoras, 

quais sejam: CEMIG-D (controladora Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG – ticker CMIG3 e 4), LIGHT SESA (Light S.A. - LIGT – 

LIGT3), CPFL PAULISTA (CPFL Energia S.A. – CPFL – CPFE3) e COPEL-DIS (Companhia Paranaense de Energia – COPEL – CPLE3 e 6). 

Observação 4: Não calculado em vista da indisponibilidade completa de dados do Capex (Capital Expenditures ou investimentos). Este dado 

poderia ser calculado de forma simplificada pela soma de variação dos saldos brutos do Ativo Financeiro, Intangível, Imobilizado e Obrigações 

Especiais (realização por terceiros ou por fundos perdidos), deduzido da variação monetária sobre o Ativo Financeiro, impairments, baixas e 

reavaliações. A despeito da relevância dos indicadores que utilizam o investimento, principalmente no âmbito regulatório, como o Capex seria o 

mesmo entre as sistemáticas contábeis, a diferença apresentada entre as contabilidades para os índices de Dívida Líquida e suas variantes sobre 

o EBITDA supre em grande medida a falta de índices que contemplam o Capex para o objetivo deste estudo. 

Empresa - R$ Milhões ELETROPAULO CEMIG-D LIGHT SESA CPFL PAULISTA COPEL-DIS COMBINADO

Sistemática Contábil  Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

25. DLB + Regulatórios / EBITDA
 (DLB + Regulatórios) / EBITDA 3,0 x 6,3 x 4,7 x 2,3 x 3,1 x 3,0 x 3,7 x 2,9 x 4,1 x 1,6 x 3,6 x 2,9 x 

26. DLB + Regulat. / (EBITDA - Capex)
(DLB + Regulatórios) / (EBITDA - Capex) Observação 4. Não calculado.

27. Cobertura de Juros
Resultado Atividade / Res. Financeiro 1,9 x -0,1 x 1,2 x 2,3 x 2,0 x 1,3 x 14,6 x 7,3 x 13,6 x 0,1 x 2,2 x 2,5 x 

28. Cobertura de Juros c/ EBITDA
 EBITDA / Resultado Financeiro 6,2 x 2,4 x 2,1 x 3,5 x 2,7 x 2,1 x 18,5 x 7,5 x -20,5 x -1,4 x 3,8 x 4,1 x 
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Empresa - R$ Milhões ELETROPAULO CEMIG-D LIGHT SESA CPFL PAULISTA COPEL-DIS COMBINADO

Sistemática Contábil  Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

IV. INDICADORES DE RENTABILIDADE

29.  Margem Bruta
Resultado Bruto / Receita Líquida 30,9% 24,7% 47,4% 47,5% 37,0% 34,6% 38,5% 36,7% 38,9% 33,9% 38,5% 35,7%

30.  Margem EBITDA
 EBITDA / Receita Líquida 6,6% 5,2% 9,4% 18,4% 15,8% 15,7% 14,1% 17,9% 2,0% 5,2% 9,5% 12,6%

31.  Margem EBIT
 EBIT / Receita Líquida 2,1% -0,3% 5,2% 12,1% 11,6% 9,7% 11,2% 17,3% -1,3% -0,4% 5,6% 7,6%

32.  Margem Operacional
 Resultado Operacional / Receita 
Líquida 

1,0% -2,4% 0,7% 6,8% 5,7% 2,2% 10,4% 14,9% -1,2% 3,4% 3,0% 4,6%

33.  Margem Líquida
 Resultado Líquido / Receita Líquida 1,1% -0,7% 2,0% 6,2% 4,1% 2,7% 7,1% 10,4% -0,7% 4,4% 2,6% 4,3%

34. Retorno sobre Investimento - ROI
Resultado Líquido / Ativo Total 1,0% -0,5% 1,6% 4,3% 3,2% 1,7% 6,9% 8,1% -0,5% 2,6% 2,1% 3,0%

35. Retorno sobre Capital Próprio
 Resultado Líquido / PL 3,0% -2,6% 7,8% 18,8% 13,2% 5,8% 58,9% 45,1% -1,2% 6,5% 8,0% 11,4%
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Observação 3: Não calculado em vista de que estas concessionárias não têm ações cotadas em bolsas de valores, apenas as controladoras, 

quais sejam: CEMIG-D (controladora Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG – ticker CMIG3 e 4), LIGHT SESA (Light S.A. - LIGT – 

LIGT3), CPFL PAULISTA (CPFL Energia S.A. – CPFL – CPFE3) e COPEL-DIS (Companhia Paranaense de Energia – COPEL – CPLE3 e 6). 

 
  

Empresa - R$ Milhões ELETROPAULO CEMIG-D LIGHT SESA CPFL PAULISTA COPEL-DIS COMBINADO

Sistemática Contábil  Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

V. INDICADORES DE AVALIAÇÃO

36. Múltiplo de Receita
Valor da Empresa / Receita 0,4 x 0,5 x Observação 3. Não calculado.

37. Múltiplo de Parcela B
Valor da Empresa / Parcela B 2,3 x 1,6 x Observação 3. Não calculado.

38. Múltiplo de EBITDA
 Valor da Empresa / EBITDA 6,8 x 10,3 x Observação 3. Não calculado.

39. Múltiplo de EBIT
 Valor da Empresa / EBIT 21,7 x -186,1 x Observação 3. Não calculado.

40. Equity Value / Book Value
 Valor das Ações / PL 37% 59% Observação 3. Não calculado.

41. Preço / Lucro
 Valor das Ações / Resultado Líquido 12,2 x -22,5 x Observação 3. Não calculado.

42. Dividend Yield
Proventos / Valor das Ações 35,4% Observação 3. Não calculado.
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8. ANEXO 4 – INDICADORES SELECIONADOS 

 
Observação 3: Não calculado em vista de que estas concessionárias não têm ações cotadas em bolsas de valores, apenas as controladoras, 

quais sejam: CEMIG-D (controladora Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG – ticker CMIG3 e 4), LIGHT SESA (Light S.A. - LIGT – 

LIGT3), CPFL PAULISTA (CPFL Energia S.A. – CPFL – CPFE3) e COPEL-DIS (Companhia Paranaense de Energia – COPEL – CPLE3 e 6). 

Empresa - R$ Milhões ELETROPAULO CEMIG-D LIGHT SESA CPFL PAULISTA COPEL-DIS COMBINADO

Sistemática Contábil  Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

III . INDICADORES DE SOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO

16. Estrutura de Capitais I
 PL/Passivo / (Passivo-PL)/Passivo 32 / 68% 21 / 79% 21 / 79% 23 / 77% 24 / 76% 30 / 70% 12 / 88% 18 / 82% 41 / 59% 40 / 60% 27 / 73% 26 / 74%

17. Estrutura de Capitais II
 PL/(DL+PL) / DL / (DL+PL) 53 / 47% 42 / 58% 30 / 70% 33 / 67% 33 / 67% 40 / 60% 17 / 83% 27 / 73% 68 / 32% 68 / 32% 40 / 60% 41 / 59%

18. Estrutura de Capitais III
 Equity/(DL+Equity) / DL / (DL+Equity) 30 / 70% Observação 3. Não calculado.

19. Dívida Líquida / EBITDA
 Dívida Líquida / EBITDA 4,8 x 7,2 x 6,3 x 3,5 x 4,1 x 4,5 x 4,0 x 3,5 x 14,7 x 6,2 x 5,1 x 4,3 x 

21. Dív. Líq. Bancária / EBITDA
 Dív. Líq. Bancária / EBITDA 3,0 x 4,6 x 4,7 x 2,6 x 3,0 x 3,2 x 3,7 x 3,3 x 4,1 x 1,7 x 3,6 x 3,1 x 

23. DL + Regulatórios / EBITDA
 (DL + Regulatórios) / EBITDA 4,8 x 8,9 x 6,3 x 3,2 x 4,2 x 4,2 x 4,0 x 3,2 x 14,7 x 6,1 x 5,1 x 4,2 x 

25. DLB + Regulatórios / EBITDA
 (DLB + Regulatórios) / EBITDA 3,0 x 6,3 x 4,7 x 2,3 x 3,1 x 3,0 x 3,7 x 2,9 x 4,1 x 1,6 x 3,6 x 2,9 x 

28. Cobertura de Juros c/ EBITDA
 EBITDA / Resultado Financeiro 6,2 x 2,4 x 2,1 x 3,5 x 2,7 x 2,1 x 18,5 x 7,5 x -20,5 x -1,4 x 3,8 x 4,1 x 
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Empresa - R$ Milhões ELETROPAULO CEMIG-D LIGHT SESA CPFL PAULISTA COPEL-DIS COMBINADO

Sistemática Contábil  Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

IV. INDICADORES DE RENTABILIDADE

29.  Margem Bruta
Resultado Bruto / Receita Líquida 30,9% 24,7% 47,4% 47,5% 37,0% 34,6% 38,5% 36,7% 38,9% 33,9% 38,5% 35,7%

30.  Margem EBITDA
 EBITDA / Receita Líquida 6,6% 5,2% 9,4% 18,4% 15,8% 15,7% 14,1% 17,9% 2,0% 5,2% 9,5% 12,6%

31.  Margem EBIT
 EBIT / Receita Líquida 2,1% -0,3% 5,2% 12,1% 11,6% 9,7% 11,2% 17,3% -1,3% -0,4% 5,6% 7,6%

32.  Margem Operacional
 Resultado Operacional / Receita 
Líquida 

1,0% -2,4% 0,7% 6,8% 5,7% 2,2% 10,4% 14,9% -1,2% 3,4% 3,0% 4,6%

33.  Margem Líquida
 Resultado Líquido / Receita Líquida 1,1% -0,7% 2,0% 6,2% 4,1% 2,7% 7,1% 10,4% -0,7% 4,4% 2,6% 4,3%

35. Retorno sobre Capital Próprio
 Resultado Líquido / PL 3,0% -2,6% 7,8% 18,8% 13,2% 5,8% 58,9% 45,1% -1,2% 6,5% 8,0% 11,4%
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Observação 3: Não calculado em vista de que estas concessionárias não têm ações cotadas em bolsas de valores, apenas as controladoras, 

quais sejam: CEMIG-D (controladora Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG – ticker CMIG3 e 4), LIGHT SESA (Light S.A. - LIGT – 

LIGT3), CPFL PAULISTA (CPFL Energia S.A. – CPFL – CPFE3) e COPEL-DIS (Companhia Paranaense de Energia – COPEL – CPLE3 e 6). 

 

Empresa - R$ Milhões ELETROPAULO CEMIG-D LIGHT SESA CPFL PAULISTA COPEL-DIS COMBINADO

Sistemática Contábil  Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

 Socie- 
tária 

 Regula- 
tória 

V. INDICADORES DE AVALIAÇÃO

36. Múltiplo de Receita
Valor da Empresa / Receita 0,4 x 0,5 x Observação 3. Não calculado.

37. Múltiplo de Parcela B
Valor da Empresa / Parcela B 2,3 x 1,6 x Observação 3. Não calculado.

38. Múltiplo de EBITDA
 Valor da Empresa / EBITDA 6,8 x 10,3 x Observação 3. Não calculado.

39. Múltiplo de EBIT
 Valor da Empresa / EBIT 21,7 x -186,1 x Observação 3. Não calculado.

40. Equity Value / Book Value
 Valor das Ações / PL 37% 59% Observação 3. Não calculado.

41. Preço / Lucro
 Valor das Ações / Resultado Líquido 12,2 x -22,5 x Observação 3. Não calculado.

42. Dividend Yield
Proventos / Valor das Ações 35,4% Observação 3. Não calculado.


