Transcrição da Teleconferência da CESP
Resultados do Segundo Trimestre de 2013
19 de agosto de 2013
Operador:

Bom dia, e obrigado por aguardarem. Sejam bem vindos à teleconferência da CESP
para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2013.
Estão presentes a Presidência, a Diretoria e os assessores da CESP.
Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estão
conectados apenas como ouvintes. Mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e
respostas para analistas e investidores, e logo após, atenderemos às perguntas da
imprensa, quando mais instruções serão fornecidas. Caso seja necessária a ajuda de
um operador durante a teleconferência, basta teclar “asterisco zero”. Perguntas só
poderão ser feitas através do telefone.
Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela Internet, via
webcast, podendo ser acessado no endereço http://ri.cesp.com.br, onde se
encontra a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos
senhores.
Gostaríamos de informar que esta teleconferência está sendo simultaneamente
traduzida para o inglês, a fim de atender aos investidores estrangeiros da
Companhia.
Informamos que os participantes que estão ouvindo o evento em inglês também
poderão fazer perguntas durante a sessão de perguntas e respostas. O replay deste
evento estará disponível algumas horas após o encerramento.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que
possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de
negócios da CESP, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em
crenças e premissas da Diretoria da Companhia, bem como em informações
atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho.
Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e,
portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores
devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e
outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CESP e podem
conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais
considerações futuras.
Agora gostaríamos de passar a palavra para a Diretoria Executiva da CESP. Senhores
podem prosseguir.
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Bom dia a todos. Eu sou Almir Martins, Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores.
Muito obrigado por sua participação na teleconferência da CESP sobre os
resultados do segundo trimestre de 2013.
Encontram-se à mesa o senhor Mauro Arce, Presidente da CESP, o senhor Mituo
Hirota, Diretor de Geração, além de assessores.
Antes de iniciar a apresentação dos slides, é importante lembrar que o Poder
Concedente definiu a garantia física da usina de Três Irmãos em 217 MW médios e a
partir de 18 de abril alocou a energia no regime de cotas; desde então a energia da
usina deixou de ser contabilizada em favor da CESP. Também determinou a ANEEL que
efetue o leilão da usina até setembro de 2013. Desta forma a companhia parou de
depreciar a usina em abril e a reclassificou pelo valor residual contábil como “Ativo
Disponível para Reversão”. Dadas às incertezas relacionadas ao prazo de recebimento
da indenização, o montante a ser indenizado foi classificado como Ativo não
Circulante.
Vamos iniciar a apresentação dos resultados pelo slide n° 2, onde demonstramos
que as Receitas de Energia Elétrica aumentaram 6,9% no segundo trimestre de
2013, comparadas com o mesmo período de 2012, alcançando R$ 1,052 bilhão.
No ACL - Ambiente de Contratação Livre as receitas registraram um aumento de
cerca de R$ 174 milhões, 56,5% acima do segundo trimestre do ano anterior,
refletindo novos contratos que entraram em vigor em janeiro deste ano.
Já as vendas no ACR - Ambiente de Contratação Regulada apresentaram uma
retração de cerca de R$ 135 milhões, 25,7% inferior ao 2T12, devido ao
vencimento, em dezembro de 2012, de contratos com distribuidoras firmados por 8
anos no leilão de dezembro de 2004.
As receitas obtidas na CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
tiveram um aumento de 19,2%, cerca de R$ 29 milhões a mais que no segundo
trimestre de 2012.
A Receita Líquida alcançou R$ 940,9 milhões, e inclui o valor de Outras Receitas e
também a Receita de Serviço de Geração da usina de Três Irmãos, sendo 7,5%
superior aos R$ 875 milhões do 2T12, com Deduções à Receita de R$127 milhões.
No próximo slide, slide 3, vemos a distribuição percentual da receita da CESP nos
três segmentos de comercialização de energia: Ambiente de Contratação Regulada,
Ambiente de Contratação Livre e Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE.
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A maior participação coube ao Ambiente de Contratação Livre, com 45,9% das
vendas, seguido do Ambiente de Contratação Regulada, com 37,1% e a Energia de
Curto Prazo, liquidada na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, participou
com 17,0%.
O aumento da participação do Ambiente de Contratação Livre deve-se principalmente,
como comentado no slide anterior, aos vencimentos de contratos do Ambiente de
Contratação Regulada, tendo parte da energia migrada para o ACL.

O slide 4 mostra, à esquerda, a quantidade de energia vendida em GWh no
segundo trimestre de 2013, por segmento. A diminuição das quantidades totais
reflete a ação do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS. Ainda assim, a
quantidade comercializada no 2T13, 7.796,1 GWh foi 3,8% acima da garantia física
fixada pela ANEEL, de 7.510 GWh no trimestre, com redução de 23,2% sobre o
mesmo período de 2012.
Do lado direito pode ser visto que o preço médio do MWh vendido aumentou
39,2%, de R$ 96,94 no 2T12 para R$ 134,90 no 2T13. Destacamos aqui as diferenças
praticadas nos preços. Os preços por contrato ficaram em média em R$ 121,75,
reflexo das atualizações dos preços contratuais e do vencimento de contratos
antigos, que tinham sido negociados a preços mais baixos. Os preços na CCEE,
considerando MRE e preços de curto prazo, ficaram em torno de R$ 285,71 no
trimestre.
Os preços na CCEE foram influenciados pela situação dos reservatórios conforme
podemos ver no próximo slide.
No slide 5 temos, à esquerda, a linha azul que demonstra que os níveis de
reservatórios do subsistema Sudeste/Centro Oeste, em 2012, apresentaram uma
queda acentuada a partir do segundo trimestre. A linha verde demonstra que nos
seis primeiros meses de 2013, apesar de uma melhora mês a mês, os níveis dos
reservatórios continuam inferiores aos apresentados nos dois anos anteriores.
Já no gráfico à direita, a linha verde demonstra como foi volátil o comportamento
do PLD nestes seis primeiros meses de 2013. Mas mesmo nos meses de queda,
continuou superior aos preços dos anos anteriores.
A média do PLD apurado na CCEE no 2T13, foi de R$ 250,58, superior ao preço
médio do 2T12, de R$ 164,04, conforme pode ser visto na parte inferior do slide.
No slide 6, pode-se observar que as Despesas Operacionais apresentaram uma
queda de 10,6% em relação ao 2T12, e atingiram R$ 398,3 milhões.
Demonstramos neste gráfico que 80,2% destas despesas não são gerenciáveis, e as
maiores reduções dizem respeito à Compensação Financeira pela Utilização de
Recursos Hídricos, devido à menor produção das usinas hidráulicas, e aos Encargos
com Uso da Rede de Transmissão devido às menores tarifas praticadas.
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Das Despesas Gerenciáveis, as de Pessoal tiveram redução de 10,3% e as com
Serviços de Terceiros, apresentaram queda de 7,4%, ambas em relação ao 2T12.
O slide 7 demonstra que o EBITDA no 2T13 atingiu R$ 694,3 milhões, 21,9%
superior ao 2T12. A margem do EBITDA teve um aumento de 8,7 p.p., passando de
65,1% para 73,8%.
No semestre, registrou R$ 1,5 bilhão, 34,6% superior aos seis meses de 2012, com
margem de 73,6%.
Na tabela apresentamos a composição do EBITDA, para melhor compreensão.
No próximo slide, slide 8, vemos que o Resultado Financeiro do segundo trimestre
de 2013 foi de R$ 159,9 milhões negativos, 36,5% inferior aos R$ R$ 251,7 milhões
do segundo trimestre de 2012.
As Receitas Financeiras, de R$ 57,5 milhões, foram superiores ao 2T12, tendo como
causa principal a atualização de compra antecipada, em abril, de moeda estrangeira
referente a parte da dívida de US$ 220 milhões, cujo pagamento foi efetuado em agosto
de 2013. Os Encargos de Dívidas e Outras Despesas Financeiras, de R$ 64,7 milhões,
registraram redução de 29,7%.
As Variações Monetárias Líquidas resultaram em R$ 30,8 milhões negativos no 2T13 e
refletem indicadores relacionados à inflação. Já as Variações Cambiais Líquidas atingiram
R$ 121,9 milhões negativos no segundo trimestre de 2013, em decorrência da
desvalorização do real (10,02%) aplicada sobre a dívida em moeda estrangeira, que em 30
de junho de 2013 atingiu US$ 588,6 milhões.

Para melhor compreensão, do lado direito do slide pode ser visto o
comportamento do dólar no final de cada período e sua influência no resultado.
O slide 9 mostra a evolução do Lucro Líquido. No trimestre registrou R$ 264,3 milhões,
226,6% superior ao segundo trimestre de 2012.
No semestre alcançou R$ 603,3 milhões, 104,5% superior ao primeiro semestre do ano
anterior.
O slide 10 mostra que a Dívida Financeira em 30/06/2013 era de R$ 3,547.8 bilhões,
5,3% inferior a 31/12/2012.
A dívida em moeda estrangeira era de US$ 588,6 milhões, representando 36,8% do
total da dívida da Companhia. Essa dívida em moeda estrangeira equivalia a R$ 1,304.1
bilhão.
As disponibilidades no final do segundo trimestre de 2013 somavam R$ 1,372 bilhão,
considerando Caixa e os dólares adquiridos antecipadamente, classificados como
Depósitos Vinculados, resultando numa Dívida Líquida, naquela data, de R$ 2,175
bilhões, 31,3% inferior a 31/12/2012.
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Ao início de agosto deste ano, liquidamos o Bônus da Série 7, o que reduz a dívida em
moeda estrangeira para cerca de US$ 360 milhões.
O slide 11 demonstra o perfil da dívida e seus vencimentos para os anos seguintes.
Os maiores vencimentos estão relacionados às Notas de Médio Prazo. Em janeiro de
2015 teremos o vencimento da Série 8 daquelas Notas, emitidas em Reais, com saldo
em 30/06/2013 na ordem de R$ 1 bilhão.
No primeiro semestre de 2013, já foram pagos R$ 251 milhões, restando R$ 818
milhões a serem pagos.
Ao início de agosto, conforme comentado no slide anterior, houve o pagamento das
Notas de Médio Prazo (Bônus Série 7) no valor de US$ 220 milhões.
O próximo slide, slide 12, apresenta o comportamento das Provisões para Riscos
Legais. Pode-se verificar que partindo da posição do primeiro trimestre de 2013 –
R$ 2,028 bilhões, temos R$ 59 milhões de atualização monetária e juros; reversão
líquida de provisões de R$ 23 milhões, baseada na opinião de nossos advogados; e
pagamentos de R$ 13 milhões com as ações judiciais. Em 30/06/2013 o saldo era de
R$ 2,051 bilhões, variação de 1,1% em relação ao final do primeiro trimestre de
2013.
O slide seguinte resume os destaques desta apresentação, compreendendo os dados
operacionais e financeiros do segundo trimestre e dos seis primeiros meses de 2013,
comparados com o mesmo período de 2012:
Aumento da Receita Operacional Líquida de 7,5% no trimestre e 21,4% no semestre;
queda de 10,6% nas Despesas Operacionais no trimestre e 6,8% no semestre; aumento
de 26,3% no Resultado do Serviço e 50,8% nos seis meses; crescimento de 21,9% no
EBITDA no trimestre e 34,6% no acumulado dos primeiros seis meses, com margem de
73,8% e 73,6% respectivamente; aumento de 226,6% do Lucro Líquido e de 104,5% no
semestre; e distribuição de R$ 85 milhões a título de Juros sobre Capital Próprio,
totalizando R$ 196 milhões no semestre.
Desta forma, concluímos nossa apresentação. Agradecemos a participação de todos e
abrimos a reunião para a seção de perguntas e respostas. Obrigado.
====================================================================
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Operador: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas.
Para fazer uma pergunta, por favor, digitem “asterisco 1” (*1). Para retirar a sua
pergunta da lista, digite a tecla “sustenido” (#). Ao final das perguntas feitas por
analistas, teremos um período para perguntas da imprensa. O senhor Vinícius Canheu,
do Credit Suisse gostaria de fazer uma pergunta.
Vinícius Canheu – Banco Credit Suisse: Oi Almir, bom dia. Duas perguntas rápidas.
Primeiro em relação ao PDV, Plano de Demissão Voluntária, que vocês haviam
comentando em cláusulas anteriores, até durante o trimestre, como foi anúncio na
imprensa, eu queria saber como é que está o andamento disso, a expectativa de
aderência dos funcionários, e o impacto que isso poderia ter na parte de custos já para
o ano que vem. E outra coisa é, logo no começo da apresentação, e até nos resultados,
vocês apresentam que a Usina de Três Irmãos já está no sistema de cotas. Eu queria
saber qual é o estágio do recebimento da indenização de Três Irmãos, já que
aparentemente a concessão, do lado legal de receitas, já foi devolvida. Se puder dar
uma atualização nisso eu agradeço. Obrigado.
Almir: Bom dia Vinícius. O Plano de Desligamento ele está sendo oferecido para cerca
de 400 empregados que já alcançaram o direito à aposentadoria. Nós abrimos um mês
de prazo para que as pessoas pudessem decidir. Esse prazo vai se encerrar dia 22 de
agosto, daqui a quatro dias. Ou seja, nós temos ainda quatro dias de processo em
aberto para a decisão dos empregados. Supondo que todos os 400 aderissem, nós
teríamos um desembolso com as indenizações da ordem de uns 50 milhões.
Provavelmente a gente não conseguirá alcançar 100% de adesão, mas ainda é precoce
para eu te dizer como é que fechou o processo. Mais quatro dias a gente vai ter isso
pronto, ok? Quanto a Usina de Três Irmãos, nós ainda não tivemos nenhum
movimento oficial de manifestação a respeito do recebimento da indenização. Nós já
cobramos algumas vezes, dessa última vez fizemos chegar até o próprio Ministro, e
esse processo ainda está em andamento. A previsão do leilão conforme uma Portaria
que foi fixada pelo Ministério de Minas e Energia, a previsão desse leilão seria em
setembro, mas nós já estamos em agosto, e acho que esse processo vai atrasar.
Vinícius Canheu – Banco Credit Suisse: Está bom. Só uma pergunta final aqui do meu
lado: poderia ter o leilão sem o pagamento da indenização? Ou as duas coisas estão
relacionadas?
Almir: Não, eu acredito que possa haver o leilão sem o pagamento da indenização.
Mas vamos fazer o possível para trocar umas ideias a respeito disso com o Ministério
para que isso não ocorra.
Vinícius Canheu – Banco Credit Suisse: Está ótimo, obrigado.
Operador: O senhor Sérgio Tamashiro, do Safra, gostaria de fazer uma pergunta.
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Sérgio Tamashiro – Banco Safra: Bom dia a todos. A primeira pergunta é com relação
ao nível de endividamento. Esse ano aqui R$1 bilhão e 100 de vencimento, ano que
vem R$ 500 milhões, e depois em 2015 mais R$ 1 bi e meio. Eu queria saber como é
que vocês veem o nível de endividamento da empresa pós 2015, pós o final da grande
parte das concessões. Se vocês imaginam fazer todas as amortizações até 2015, e
depois, ou se vocês pretendem fazer algum tipo de rolagem de alguma divida. Isso é o
primeiro.
Almir: Sérgio, bom dia.
Sérgio Tamashiro – Banco Safra: Bom dia.
Almir: Os nossos estudos de fluxo de caixa indicam que, muito provavelmente, nós
termos condição de pagar todas as dívidas até o final do vencimento da concessão, e
se nós recebermos a indenização de Três Irmãos, então isso fica muito mais fácil ainda
não é. Mas supondo que isso não ocorra até o final da concessão em meados de 2015,
o nosso fluxo de caixa suporta o pagamento das dívidas e se não suportar
integralmente, isso depende de algumas variáveis que não estão sob o nosso controle,
teremos que fazer algum pequeno ajuste, não é relevante. A nossa previsão de dívida
após 2015 é uma dívida na faixa de R$ 700 milhões, abaixo de um EBTDA que nós
esperamos que nós venhamos a ter na nova CESP após 2015. Nós pretendemos ter
uma geração de caixa, a nossa expectativa é de 35% da geração atual. Nós estamos
falando alguma coisa como R$ 800 milhões de geração de caixa, perdendo Ilha Solteira
e Jupiá. Não posso esquecer que nós temos a indenização de Três Irmãos, e temos a
indenização de Ilha Solteira e Jupiá, que de acordo com os nossos livros, nós temos
direito. Ok?
Sérgio Tamashiro – Banco Safra: Ok. Só para ver, esses R$ 800 milhões, vendo lá para
frente, vocês já consideram essa redução de custos com o desligamento dos 400
empregados ou metade disso. E como seria essa redução de custos, se caso os 400
empregados aderissem ao programa?
Almir: Caso os 400 empregados aderissem ao programa, isso representaria
aproximadamente uns R$ 70 milhões na conta de despesa com pessoal. A nossa conta
de despesa com pessoal é da ordem de R$ 200 milhões por ano, nós estaríamos
falando de um terço de redução. Essa geração de caixa de R$ 800 milhões, ela ainda é
bastante conservadora, considerando uma redução de custos, direto das usinas, custo
de pessoal direto, custo com materiais, serviços de terceiros, mas deve ser
acompanhada numa reestruturação que nós estamos fazendo um planejamento para
chegar em 2015... perdão, o Mauro está me ajudando aqui na observação, que essa
redução de CAPEX que nós vamos ter em relação também as usinas que vão sobrar
para nós. A nossa conta hoje, o CAPEX fica em aproximadamente R$ 20 milhões a
partir de 2016.
Sérgio Tamashiro – Banco Safra: Ok. Então só para entender a nossa parte do
endividamento, como vocês imaginam que estão com um endividamento de R$ 700
milhões, o pagamento de dividendos, ele só deve vir nesse período, caso ele seja o
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suficiente ou vai ficar tipo no mínimo, para que haja toda essa amortização da dívida,
ou seja, acima disso aqui não deve ter pagamentos excepcionais de dividendos?
Almir: É, nós trabalhamos com uma previsão de cumprir o estatuto e pagar, no
mínimo, o dividendo que está lá previsto de 600 milhões aproximadamente, que
representa 10% do capital. Qualquer coisa acima disso deverá ser estudada a sua
relação com o pagamento da dívida.
Sérgio Tamashiro – Banco Safra: Ok, obrigado.
Operador: Lembrando que para fazer perguntas basta digitar “asterisco 1” (*1). A
senhora Liliane Yang, do UBS gostaria de fazer uma pergunta.
Liliane Yang – UBS: Olá, obrigada pela oportunidade. Vocês poderiam estar indicando
como vocês enxergam preço de longo prazo, ou seja, para entrega depois de 2015 para
a geração? Obrigada. Eu sei que vocês já tem uma boa parte já contratada, mas se
vocês puderem dar uma noção de preço de mercado. Obrigada.
Almir: Liliane, você faz perguntas difíceis. Nós temos estimativas de preços para 2014,
2015, mas para 2016 a gente ainda não tem. Nós temos coisas que estão nos nossos
contratos. Nós temos energia vendida em 2016, basicamente da Usina de Porto
Primavera. A preços de hoje, o preço lá de 2016 equivale hoje a cerca de R$ 150,00.
Liliane Yang – BS: Está certo. E, por exemplo, para o preço de energia, mesmo para
2014, 2015, via um contrato de mais médio prazo, poderia dar uma indicação de como
ele se situa hoje?
Almir: Os preços médios de contrato hoje estão da ordem de, hoje, olhando 2014,
olhando 2013 é o que eu acabei de divulgar na faixa de cento e tal. Mas para 2014 é
uma faixa de R$ 130,00.
Liliane Yang – BS: Ok, obrigada.
Operador: Mais uma vez, para fazer uma pergunta basta digitar “asterisco 1” (*1).
Senhoras e senhores, abriremos agora a sessão de perguntas e respostas para a
imprensa. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem “asterisco 1” (*1). Para retirar a
sua pergunta da lista, digite a tecla “sustenido” (#). A senhora Fernanda Guimarães, da
Agência Estado, gostaria de fazer uma pergunta.
Fernanda Guimarães – Agência Estado: Bom dia a todos. Em junho o José Aníbal disse
que a CESP poderia participar do leilão de Três Irmãos, que estaria marcado para
setembro, eu gostaria de saber se a Empresa tem essa meta, se ela deve participar ou
não.
Almir: Olá. Não, nós estamos aguardando o edital, e aí vamos analisar as condições do
edital, e eventualmente a gente pode participar sim.
Fernanda Guimarães – Agência Estado: Certo, obrigada.
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Operador: O senhor Wagner Freire, do Jornal da Energia, gostaria de fazer uma
pergunta.
Wagner Freire – Jornal da Energia: Olá, boa tarde a todos. Eu gostaria aí de saber do
Almir e do Arce. O Almir quando falou aí da questão do endividamento, falou em uma
nova CESP após 2015. Eu queria que você fizesse uma descrição aí de como vocês
imaginam, de como será a CESP. Imagina não, como vocês estão preparando aí para
que a CESP seja após 2015, para a gente ter uma noção de como será essa CESP.
Almir: Wagner, a nossa projeção é que nós seremos menor, seremos
aproximadamente 35% do que somos hoje. Caso de fato a gente não venha a
participar de nenhuma dessas outras usinas. Mas, se assim for, nós seremos então em
receitas cerca de 35%, um terço arredondando, nós vamos ter receitas aí da ordem de
R$ 1,4 bilhão, vamos ter geração de caixa na ordem de R$ 800 milhões. Lucros
menores, com certeza, do que os lucros de hoje. Só complementando Wagner,
seremos uma empresa equilibrada, dívida administrada, dentro dos limites, seremos
uma empresa rentável, pagando dividendos, mas seremos uma empresa muito menor
do que somos hoje.
Wagner Freire – Jornal da Energia: Está ok, obrigado.
Operador: A senhora Ana Flávia Rocha, da Reuters, gostaria de fazer uma pergunta.
Ana Flávia Rocha – Reuters: Boa tarde, bom dia, aliás, a todos. Eu queria confirmar
uma informação mais cedo, a respeito do CAPEX estimado a partir de 2015, 2016, aliás,
se é mesmo R$ 20 milhões anualmente. E dentro dessa perspectivas de plano de
reestruturação da empresa até 2015/2016, eu só queria entender um pouco melhor,
existe já uma sinalização para que a CESP continue forte no segmento de geração? De
repente até expandindo o portfólio no curto prazo, ou isso é algo que ainda não está
no universo, na previsão de vocês? Só para entender o que vai ser a CESP caso vocês
não continuem mesmo com essas usinas, não ganhe o leilão de Três Irmãos, se for o
caso, qual é a perspectiva de médio e longo prazo? Obrigada.
Almir: Ana, eu vou tentar informar. Hoje o CAPEX hoje, é da ordem de uns R$ 70
milhões, isso inclui desembolsos com Ilha Solteira, Jupiá, Porto Primavera, e todas as
outras usinas que nós temos. Em 2016, nós ficaremos com uma usina grande, que é a
Usina de Porto Primavera, e duas pequenas, Paraibuna e Jaguari. Então, o CAPEX de
fato deve caminhar para esse patamar de R$ 20 milhões por ano. O plano de
reestruturação que nós fizemos, ele objetiva chegar em 2015 com uma empresa
equilibrada. A decisão de novos investimentos, o que vai ser feito no futuro, essa
decisão ainda não foi tomada pelo controlador. Então, ainda não tenho uma posição
para informar a você.
Ana Flávia Rocha – Reuters: Ok, está certo. Obrigada.
Operador: O senhor Paulo Gouveia, do Banco Safra, gostaria de fazer uma pergunta.
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Paulo Gouveia – Banco Safra: Oi, bom dia. A minha pergunta é referente à estratégia
de comercialização de energia até esperar a concessão de Ilha Solteira completa. Essa
energia, vocês vão contratar, ou vocês vão deixar ela para vender no mercado de curto
prazo? Queria entender com você a estratégia de vocês. obrigado
Almir: Bom, Paulo, este ano nós fizemos um leilão, conseguimos vender certa de 50
MW, na faixa de preço de R$ 140,00, que é um preço de referência para nós, quer
dizer, R$ 140,00 reais é o preço hoje, que será atualizado para o início do fornecimento
em 2014. O nosso cenário, vamos tentar fazer novos leilões, a partir agora do
momento que for fixado o novo PLD. Você sabe que está sendo alterada a metodologia
do PLD, deveria ter entrado a partir de 1 de agosto, a previsão é entre agora e 1º de
setembro, e assim que tivermos mais clara a posição desses preços de PLD, que eles
acabam interferindo na decisão dos compradores em fazer os seus negócios. Então a
partir de setembro nós retomaríamos os leilões no sentido de procurar vender energia
de 2014 e 2015 em seguida. De qualquer maneira, caso não tenhamos sucesso na
venda, o nosso cenário de preços de PLD para 2014 ainda é um cenário de preços
elevados. Isso depende, obviamente, do nível da estação de chuvas. Então, se chover
mais ou chover menos isso pode afetar, mas o cenário hoje permite que mesmo que
você não venda em leilões, você possa liquidar essa energia de ficar descontratada lá
na CCE, a preços de PLD.
Paulo Gouveia – Banco Safra: Está certo. Obrigado.
Operador: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar “asterisco ‘” (*1). O
senhor Wagner Freire, do Jornal da Energia gostaria de fazer uma pergunta.
Wagner Freire – Jornal da Energia: Almir, eu gostaria novamente de fazer uma
pergunta aqui e é sobre essa indenização. Eu gostaria que você atualizasse os valores
que vocês estão esperando sobre a indenização de Três Irmãos. E se você saberia dizer
porque o Ministério está demorando assim para dar uma sinalização, dar uma resposta
para vocês, eu não sei se vocês já perguntaram, perguntaram novamente, pediram
uma reposta, e isso não está acontecendo. Você saberia me dizer por que está essa
demora, e qual é o valor que eles estão trabalhando, se é o mesmo que eles diziam
antigamente.
Almir: Oi Wagner, a nossa contabilidade registra um valor para Três Irmãos na ordem
de R$ 3,5 bilhões. Esse valor, ele foi apurado por uma empresa de projetos, projetos
do setor elétrico, com base em uma planilha, que é uma planilha de orçamentação que
a Eletrobrás utiliza, e que é a mesma planilha que a ETE, a empresa de pesquisa
energética também usa quando a EPL cita uma usina nova. Então, Belo Monte, Santo
Antonio, Jirau, todas essas usinas foram licitadas com uma estimativa de custo
apurada por essa metodologia. Então esse valor, é o valor que nós conhecemos. Nós
não conhecemos o valor que o governo federal irá nos oferecer. Nós não conhecemos
o valor, nem conhecemos como é que esse valor foi calculado. Nós fizemos um
questionamento, nós esperamos que breve o governo federal nos informe, para que a
gente possa comparar o valor com os nossos números. Eventualmente, se houver
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ajustes a fazer de ambos os lados. O porquê da demora infelizmente eu não tenho
ideia, isso não está sob nosso controle, mas a gente aguarda que isso se resolva logo.
Wagner Freire – Jornal da Energia: Então se caso chegar o mês se setembro agora e o
governo, não sair o edital com a licitação da usina, vocês vão de alguma forma tentar
convencer o governo a não realizar essa licitação enquanto a indenização não seja
feita? É mais ou menos isso que eu entendi no começo da sessão de perguntas.
Almir: Então Wagner, a lógica diz que o governo federal deve se manifestar
previamente ao leilão de colocação da usina sobre controle de um outro operador.
Essa é a lógica. A gente vai tomar as providências que forem cabíveis na época, mas a
lógica indica que eles devem nos pagar a vista pelo valor do sistema de valor novo de
reposição depreciado. Essa é a lógica.
Wagner Freire – Jornal da Energia: Entendi. Ok.
Operadora: O senhor Antonio Carlos Rios, da Revista Brasil Energia gostaria de fazer
uma pergunta.
Antonio Carlos Sil – Revista Brasil Energia: Bom dia a todos. Uma questão mais
técnica, eu gostaria de ter um esclarecimento em relação ao Canal de Pereira Barreto.
Ele pertence a Três Irmãos, pertence à Ilha Solteira, como é que ele ficaria na questão
do leilão de Três Irmãos? Ele é um ativo que está ligado a qual das usinas?
Almir: Antonio Carlos, lá nos anos 70 a CESP apresentou um projeto de construir uma
barragem, ainda não era motorizada, era apenas uma barragem, é a Barragem de Três
Irmãos, e o projeto instituía um canal, o Canal de Pereira Barreto, portanto, o canal é
parte integrante da Usina de Três Irmãos, assim como as duas eclusas. Em Três Irmãos
nós temos duas eclusas em níveis diferentes, uma inferior e uma superior, que são
inerentes ao aproveitamento, não tem como separar essa parte que diz respeito à
navegação. E o canal tem sido utilizado nos últimos anos para trazer ou levar a água de
um reservatório para outro, podendo operar a usina em Ilha Solteira ou Três Irmãos
como se fosse um complexo. Como sempre foi tratado, como um complexo, e na
verdade, a energia até março, a energia do complexo era uma só, não havia uma
energia atribuída a Três Irmãos. E mesmo lá na Câmara de Comercialização de Energia,
a contabilização era feita a favor da CESP como sendo 99,9% dessa energia alocada a
Ilha Solteira. Só agora em março é que foram feitos os estudos pelo Ministério e foi
fixada uma energia, foi atribuída uma energia a Três Irmãos. Mas na nossa ótica, e com
todos os projetos aprovados pelo Ministério, nós não fizemos nada que não tivesse
sido previamente aprovado pelo poder concedente. O Canal de Pereira Barreto
pertence à usina de Três Irmãos.
Antonio Carlos Sil – Revista Brasil Energia: Perfeito. Apenas mais uma dúvida, esse
valor que vocês, que a empresa, que vocês contrataram, estimou de R$ 3,5 bilhões,
então ela já inclui esse ativo?
Almir: Sim.
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Operadora: A senhora Ana Rita Cunha da CNA gostaria de fazer uma pergunta.
Ana Rita Cunha – CNA: Olá, bom dia, eu queria fazer uma pergunta a respeito da
questão de investimento, que vocês falaram sobre a questão de novos patamares, o
novo patamar da empresa, novos canais. Mas esse ano a gente teve no governo do
estado de São Paulo a respeito dessa questão de viabilidade de energia eólica no
estado, a gente tem visto o governo falando em leilões, especificamente essa questão
de biomassa para energia eólica. Eu queria saber se vocês tem algum interesse, se a
CESP tem algum interesse em investimento em geração em energia renovável, se está
dentro dos planos da empresa de longo prazo, enfim, se pudesse comentar alguma
coisa. obrigada.
Almir: Ana Rita, não há nenhuma definição a respeito. Assim, o Estado, através da
Secretaria de Energia tem vários estudos, tem fomentado vários trabalhos, mas a CESP
ainda não tem essa definição, ok?
Ana Rita Cunha – CNA: Ok, obrigada.
Operadora: Lembrando que para fazer perguntas basta digitar “asterisco 1” (*1).
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar
a palavra à CESP para as considerações finais.
Almir: Agradecemos a participação de todos.
As demonstrações financeiras e o nosso release de resultados estão disponíveis no
nosso website de Relações com Investidores (ri.cesp.com.br) e a nossa equipe de RI
está à sua disposição pelos meios de contato que constam do final da
apresentação. Muito obrigado.
Operador: A teleconferência da CESP está encerrada. Gostaríamos de agradecer a
participação de todos. Tenham um bom dia.
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