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INTRODUÇÃO
Este Relatório, referente ao exercício de 2017, tem como objetivo reportar o
desempenho da Companhia, expondo os seus desafios e avanços nas dimensões
econômico-financeira, de governança e de negócios, numa demonstração de
transparência e compromisso com a prestação de contas à sociedade.
Na CEBLajeado, a elaboração do Relatório de Integridade ou Sustentabilidade,
além de constituir-se uma ferramenta para disseminação de boas práticas, contribui para
a identificação dos pontos de melhoria de sua gestão, visando à promoção do
desenvolvimento sustentável.
O relato nesta edição seguiu a estrutura de temas alinhada ao Plano de Negócios,
de acordo com a priorização das metas da Companhia, e visa atender os dispositivos da
Lei nº 13.303/2016, consolidando informações relevantes no que diz respeito aos
principais números e ações da CEBLajeado no ano de 2017.
As informações aqui expostas serão continuamente atualizadas e aprimoradas em
seus detalhamentos à medida que novas versões sejam confeccionadas.

MATERIALIDADE
Para elaboração dos temas relevantes e estratégicos do Relatório foram
considerados:


Diretrizes para o relato de sustentabilidade definidos pela Global Reporting

Initiative (versão GRI4);


Plano de Negócios 2017/2021;



Relatório da Administração da CEB – 2017;



Formulário de Referência da CEB – 2017; e



Contexto de sustentabilidade segundo a visão da Alta Administração.
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SOBRE O RELATÓRIO
O presente Relatório tem o objetivo de apresentar ao público de relacionamento
da CEBLajeado o caminho percorrido para trazer efetivamente a sustentabilidade em
todas suas dimensões. O Relatório Integrado Anual da CEBLajeado é parte do
compromisso da Companhia com a transparência e o diálogo, sendo este publicado
periodicamente visando prestar contas de forma clara para todos os seus públicos, como
também apresentar os principais impactos sociais e econômicos frutos das suas
operações.
A atualização dos temas estratégicos e relevantes considerou, além dos pontos
levantados pela Administração da CEBLajeado, os riscos relevantes para o seu negócio.
Acompanhando as boas práticas de governança, privilegiou-se o relato integrado como
forma de garantir às partes interessadas o acesso e a fidedignidade das informações
referentes à Companhia.
A integração pode ser percebida na leitura dos diversos documentos de prestação
de contas, sendo ela resultado da atuação em sinergia das diferentes áreas da
CEBLajeado.
Optou-se por um texto claro e direto, apresentando os principais resultados do
ano; a geração de valor e como ele foi compartilhado com a sociedade; e os planos para
os próximos anos.
Complementarmente, indicamos outros canais de comunicação, como o site da
CEB, onde estão inseridas as informações da CEBLajeado.

PERFIL ORGANIZACIONAL
O ano de 2017 caracterizou-se por conjunturas econômico-financeiras e climáticas
de difícil gerenciamento, exigindo da Companhia ações preventivas e de mitigação de
consequências para que o período fosse superado com bons resultados.
Nesse contexto, revelou-se importante a elaboração dos Planos de Negócios da
CEBLajeado, no final do ano de 2016, em atenção à Lei nº 13.303/2016 (Lei das
Estatais), para o período de 2017 a 2021, com enfoque no primeiro ano do planejamento
de médio prazo.
A CEBLajeado é uma sociedade anônima de capital fechado, de direito privado,
controlada pela Companhia Energética de Brasília – CEB e é uma coligada da Centrais
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Elétricas Brasileiras S/A – ELETROBRÁS. Foi constituída em 22 de fevereiro de 2000, e
autorizada a funcionar pela Lei Distrital nº 2.515, de 31 de dezembro de 1999. Essa lei foi
alterada pela Lei nº 3.737, de 13 de janeiro de 2006, para autorizar a sua reestruturação
societária. Sua sede social está localizada na cidade de Brasília–DF no endereço SIA –
Área de Serviços Públicos Lote “C” Bloco “M”.
Em conjunto com a Lajeado Energia S/A, Paulista Lajeado Energia S/A e a
Investco S/A, a CEBLajeado é parte do consórcio denominado “Consórcio Lajeado”, cujo
objeto é a exploração compartilhada da concessão de uso de bem público do
Aproveitamento Hidroelétrico Luís Eduardo Magalhães e Sistema de Transmissão
Associado, nos termos do Contrato de Concessão nº 05/97 e respectivos aditivos da
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. O prazo de duração do contrato de
concessão é de 35 (trinta e cinco) anos contados a partir de 16 de dezembro de 1997
(término em 15 de dezembro de 2032).

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
Acionistas
CEB Holding

Ações Ordinárias
Quantidade
%

Ações Preferenciais
Quantidade
%

Ações Totais
Quantidade

%

82.013.911

100

-

-

82.013.911

59,93

Eletrobrás

-

-

54.835.800

100

54.835.800

40,07

Amadeu Zamboni

-

-

300

-

300

-

Sérgio Feijão
Total

-

-

2

-

2

-

82.013.911

100

54.826.102

100

136.850.013

100

ORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA
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CONTEXTO DO SETOR
Apesar das dificuldades no campo político, o governo conseguiu encaminhar
alguns projetos e propostas reformistas para o legislativo – o que foi suficiente para fazer
a moeda brasileira se apreciar e melhorar os índices de confiança de consumidores e
empresários.
Estes projetos e propostas, ainda que aprovados parcialmente, terão que ser
submetidos à realidade. O mercado demanda, agora, uma prova de efetividade dessas
propostas. As principais iniciativas do governo para buscar o crescimento do PIB
(redução do déficit primário e queda da inflação), estão resumidas a seguir:
Teto dos Gastos – em dezembro de 2016, foi aprovada a Emenda Constitucional
nº 95/2016, limitando o crescimento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos ao
percentual da inflação dos 12 meses anteriores. A inobservância do teto impedirá, no ano
seguinte, aumentos salariais, contratações de pessoal e criação de novas despesas.
Previdência Social – a proposta fixa idades mínimas e reduz a diferença entre
homens e mulheres na aposentadoria. A maior dificuldade é aprovar uma regra de
transição razoável. O governo trabalha com a hipótese de aprovação do projeto ainda em
2017/2018;
Privatizações – o governo lançou um programa de concessões de rodovias e
aeroportos, além de venda de ativos de estatais como a Eletrobrás. A principal restrição é
a atração de investidores. Há a previsão de alcance dos primeiros resultados em 2018;
Petrobrás – foi aprovada no Senado Federal a liberação da Companhia ser
obrigada a ter, pelo menos, 30% de todos os campos do pré-sal. O Projeto de Lei nº
4.567/2016 também foi aprovado em 1º turno na Câmara dos Deputados e segue em
tramitação naquela Casa. Além disso, o Plano de Negócios prevê uma série de
desinvestimentos com o propósito de reforçar o caixa e reduzir o nível de endividamento
da Companhia aos níveis praticados pelo mercado. Adicionalmente, a Petrobrás mudou a
política de reajustamento de preços dos combustíveis, que represava o aumento de
custos de maneira artificial, para um modelo de reajuste alinhado com os preços
internacionais diminuindo, assim, a pressão sobre o seu caixa.
Terceirização – em março de 2017, foi aprovada a Lei nº 13.429, que possibilita
as empresas contratarem funcionários terceirizados para atividades-fim, ou seja, para a
atividade econômica principal das organizações.
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Reforma Trabalhista – em julho de 2017, foi aprovada a Lei nº 13.467,
reformulando a legislação trabalhista. O objetivo central é aumentar a produtividade das
empresas de uma forma geral, reduzindo custos para o empregador e aumentando a
flexibilidade nas relações trabalhistas com os empregados. Nessa ótica, os acordos
coletivos ganham força em relação às leis trabalhistas. A expectativa é de reduções de
custos e da burocracia favorecendo o dinamismo da economia.
Reestruturação de Dívidas dos Estados – o Plano de Auxílio aos Estados (Lei
Complementar nº 156/2016) prevê o alongamento do prazo das dívidas em 20 anos e
redução das prestações até julho de 2018. Por sua vez, o Regime de Recuperação Fiscal
(Lei Complementar nº 59/2017), estabelece a renegociação de dívidas, com carência de
3 anos, além da possibilidade de autorização para novos empréstimos. As duas medidas
têm um impacto estimado no fluxo de recebíveis da União da ordem de R$ 87 bilhões.
Taxa de Longo Prazo – TLP – a partir de 1º de janeiro de 2018, a Taxa de Juros
de Longo Prazo (TJLP) será substituída pela Taxa de Longo Prazo (TLP). O objetivo é
buscar a convergência da taxa de juros dos novos contratos de empréstimos celebrados
pelo BNDES aos juros reais dos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, em especial, as
NTN-B. Para tanto, a TLP será definida pelo Índice de Preços (IPCA), mais a taxa de juro
real da NTN-B de cinco anos. A perspectiva é de reduzir o efeito dos subsídios sobre o
déficit fiscal em razão da redução da diferença entre os custos de captação do Tesouro
Nacional e os juros dos empréstimos concedidos pelo BNDES.
Em 1º de março de 2018, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
confirmou as expectativas dos agentes econômicos ao divulgar que o crescimento do PIB
em 2017 atingiu 1%. Esta apuração reverteu os desempenhos negativos de 2015 e 2016,
quando

foram

registradas

retrações

correspondentes

a

(3,95%)

e

(3,46%),

respectivamente, e evidenciou a primeira alta deste indicador desde 2013.
Ainda de acordo com o Banco Central, a Taxa Básica de Juros – SELIC, que
estava em 14,25% ao ano desde julho de 2015, iniciou uma trajetória de queda a partir de
outubro de 2016, quando foi reduzida para 14,00% e 13,75% no mês de dezembro. Em
abril de 2017 a taxa recuou para 11,25%, tendo atingido 8,25% em setembro, encerrando
o exercício com 7,00%.
Em resumo, o PIB foi ainda modesto e a inflação medida pelo IPCA recuou para
algo em torno de 2,95%, levemente abaixo do piso da meta inflacionária. Por sua vez, o
dólar continuou experimentando persistente desvalorização, ao regredir de R$ 4,20 em
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2015 para R$ 3,40 em dezembro de 2016, e R$ 3,31 em dezembro de 2017, enquanto o
desemprego alcançou 11,8% no final do exercício.
No entanto, embora os investimentos em infraestrutura no Brasil nos últimos anos
estejam em declínio, o setor de energia (eletricidade e gás) tem se diferenciado e atraído
capitais estrangeiros expressivos, em função das disponibilidades de recursos globais
franceses, italianos, espanhóis, latino-americanos, indianos e chineses, dentre outros.
Efetivamente, os recursos investidos nos segmentos de gás e eletricidade
quadruplicaram em 2017 quando comparado com o exercício anterior, evoluindo
percentualmente sobre o total dos investimentos de 5,5% em 2016, para 21% em 2017.
Nota-se assim, uma ascensão das aplicações estrangeiras e um recuo das estatais e
empreiteiras nacionais, em especial no segmento de transmissão de energia elétrica, que
demanda grandes volumes de recursos.
Assim, equacionar o problema dos sucessivos déficits primários é uma das
providências mais urgentes do País, principalmente quando se leva em conta que o
desequilíbrio fiscal do Brasil não é cíclico, mas estrutural. Essa decisão política é
absolutamente necessária para alterar a estrutura dos gastos e reancorar expectativas
fiscais. Sem esse ajuste nas contas públicas, o País não conseguirá retomar os
investimentos e recuperar a trajetória do crescimento econômico.
Ainda do ponto de vista setorial, a Matriz Elétrica Brasileira é composta,
basicamente, por fontes de energia consideradas limpas ou renováveis. A principal delas
é a hidrelétrica, que representou 71% da energia gerada no ano de 2015. O predomínio
da geração hidráulica caracteriza o Brasil como um dos países com matriz energética
mais limpa do mundo. Por outro lado, a preponderância da energia hidrelétrica nos torna
dependentes e vulneráveis ao regime hidrológico das bacias hidrográficas.
O custo para geração de energia de uma fonte hidrelétrica é baixo, mesmo tendo
altos investimentos iniciais, pois tem reduzido custo de manutenção e vida útil de mais de
100 anos. No Brasil, as grandes usinas hidrelétricas são as principais responsáveis pela
geração de eletricidade e os planos de expansão continuam prevendo a construção de
usinas de grande porte, como as instaladas na Amazônia. Nos últimos anos, já se
observa que, embora o país possua grande potencial hidrelétrico a ser explorado, isto
não impede a possibilidade de ampliar a produção de energia elétrica por fontes
alternativas.
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De fato, nota-se que estão cada vez mais presentes na Matriz Energética
Brasileira, os usos das fontes solar, eólica, biomassa, fóssil e nuclear. Há, ainda,
incentivos para pequenos aproveitamentos de algumas dessas fontes na chamada
geração distribuída.
No modelo atual do setor elétrico, a atividade de exploração dos potenciais para
geração de energia elétrica é concedida ou autorizada pelo poder concedente
dependendo da capacidade instalada e/ou da fonte a ser utilizada.

VISÃO DE NEGÓCIO
A CEB Lajeado S/A, na condição de Companhia estatal do Distrito Federal, tem
seu orçamento elaborado em estrita obediência à legislação distrital e, na estrutura
orçamentária do Governo do Distrito Federal, integra o programa “Energia para o
Desenvolvimento”.
Para o período de 2018 e 2022, a CEBLajeado projeta as seguintes despesas
com Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e Programa de Eficiência Energética (PEE):

2018
1,349

P & D e PEE (R$ Milhões)
2019
2020
2021
1,370
1,443
1,513

2022
1,569

CAPITAL FINANCEIRO
O quadro seguinte mostra comparativamente informações econômico-financeiras,
bem como o comportamento do EBITDA relativo aos exercícios de 2016 e 2017:
Informações Econômico-Financeiras
(R$ Mil)
Receita Operacional Bruta
Receita Operacional Líquida
Resultado Operacional Líquido Antes dos
Tributos
EBITDA (LAJIDA)
Lucro Líquido (Prejuízo)
Patrimônio Líquido

2016
Reapresentado
132.082
114.609

2017

Δ 2017/2016

195.487
171.891

63.405
57.282

43.428
49.045
31.404
318.343

70.749
72.845
45.676
273.891

27.321
23.800
14.272
(44.452)

Fonte: Demonstrações Contábeis da CEB Lajeado S.A.
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Após a amortização dos financiamentos contraídos para a construção da UHE
Luís Eduardo Magalhães, os resultados líquidos apurados pela CEBLajeado vêm se
mantendo consistentes ao longo dos anos.
Embora o segmento de geração de energia hidráulica tenha sentido novamente
em 2017 os efeitos danosos da escassez de chuvas e queda acentuada nos níveis dos
principais reservatórios do país, a CEBLajeado cumpriu, rigorosamente, com as
obrigações legais do exercício, bem como com as metas fixadas pela Administração.
Concomitantemente com essa medida, a CEBLajeado manteve, em 2017, sua
atuação no Mercado Regulado, liquidando ainda, aproximadamente, 9% da sua energia
no Mercado de Curto Prazo. O volume descontratado foi utilizado como hedge para
compor o deficit de lastro contratual, ocasionado pela expressiva redução na geração de
energia no âmbito do Mecanismo de Realocação de Energia – MRE, equivalente a um
percentual médio de 20,5%.
O exercício também foi caracterizado pelo expressivo desempenho econômicofinanceiro da CEBLajeado. No campo econômico a Empresa alcançou o maior resultado
desde a sua criação, fruto de práticas de governança corporativa eficientes, controle
intensivo de custos e de estratégias comerciais adequadas. De forma análoga, o repasse
financeiro aos acionistas atingiu o maior volume de recursos já transferido em um único
exercício. Além da distribuição integral do resultado de 2016, a CEBLajeado também
promoveu a

redução de seu capital social, além da distribuição de dividendos

intercalares, antecipando, assim, o resultado estimado para 2017.
Cabe ressaltar que o Ministério de Minas e Energia publicou a Portaria nº 178, de
3 de maio de 2017, aprovando a metodologia adotada no relatório "Revisão Ordinária de
Garantia

Física

de

Energia

das

Usinas

Hidrelétricas

–

UHEs

Despachadas

Centralizadamente no Sistema Interligado Nacional – SIN". O documento determinou
uma redução do montante de Garantia Física de Energia da UHE Luís Eduardo
Magalhães correspondente a 4,08%, diminuindo a Garantia Física da CEBLajeado. de
104,260 MWmédios para 100,010 MWmédios, cujos efeitos redutores ocorrerão a partir
de janeiro de 2018.
Observa-se que houve aumentos nas rubricas EBITDA (LAJIDA) e Lucro Líquido,
em torno de 48,5% e 45,4%, respectivamente, quando comparados com o exercício
anterior. Tais comportamentos refletem o conjunto das ações empregadas pela
Administração da Empresa que resultaram, principalmente, na diminuição das despesas
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operacionais. Além desse fato, a CEBLajeado foi beneficiada pela queda no custo do
Arrendamento. O decréscimo dessa rubrica teve como causa principal a retração do
índice IPCA mensal projetado que compõe a fórmula de cálculo do Arrendamento. Para o
exercício de 2018, pelo mesmo motivo, o valor desse componente de despesa já definido
pela Investco S/A será ainda menor, o que sinaliza que a CEBLajeado, provavelmente,
alcançará resultados mais expressivos que os ocorridos em 2016 e 2017.
Por fim, no exercício de 2017, a coligada Investco S.A. ajustou os impactos fiscais
decorrentes da dedução indevida de juros sobre dividendos das Ações Preferenciais nas
bases de cálculos do IRPJ e CSLL que vinha sendo praticada nos últimos anos.
O valor do ajuste na mencionada coligada foi de R$ 85.523 mil e o impacto na
CEBLajeado foi de R$ 16.704 mil, que representa 20% do percentual de participação
societária no capital social da Investco S/A. Tal repercussão se deu na conta Reserva
Legal, com base em parecer jurídico emitido por escritório especializado.
Assim, a diminuição do Patrimônio Líquido no valor de R$ 44.452 mil justifica-se
pela ocorrência da redução de capital praticada em 2017 (R$ 33.372 mil), acrescida dos
reflexos dos ajustes fiscais relatados.

O alcance desses resultados é fruto de práticas de governança corporativa
eficientes, controle de custos e de estratégias comerciais adequadas. Tais ações
proporcionaram o atingimento das metas delineadas, em um momento de instabilidade
regulatória, garantindo, assim, a capacidade operacional e a geração de receitas
significativas para os acionistas.
Para 2018 as previsões de déficit de geração das hidrelétricas aumentaram
consideravelmente. Como consequência, as usinas não devem gerar 100% do volume
previsto nos contratos. A diferença entre o total gerado e a garantia física é comprada no
mercado de curto prazo ao valor do Preço de Liquidação das Diferenças – PLD todos os
meses na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE.
Dentre as alternativas estudadas para gerenciar esse risco hidrológico, a
escolhida pela CEBLajeado será a realização de leilão público de energia, na modalidade
“SWAP“, como forma de reduzir os impactos financeiros entre julho e dezembro de 2018,
sendo compensados no período de janeiro/2020 a dezembro/2022.
Dessa forma, a Companhia busca repetir em 2018 os bons resultados alcançados
em 2017.
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Finalmente, a CEBLajeado agradece aos seus consumidores, fornecedores,
acionistas, colaboradores, entidades de classe e à população do Distrito Federal pela
confiança depositada em sua gestão, ao tempo que reafirma seu compromisso de
continuar prestando os serviços de energia elétrica com qualidade e confiabilidade, tarifas
justas, inovação tecnológica, ética e transparência.

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
A CEBLajeado passa por um projeto de adaptação de seu modelo de gestão para
atender às exigências da Lei das Estatais (Lei no 13.303/2016). Suas normas se aplicam
a toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista, de qualquer ente da
Federação, que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou
de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de
monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos. A Lei no 13.303/2016,
portanto, não faz distinção em relação a estatais exploradoras de atividade econômica e
prestadoras de serviços públicos onde todos, indistintamente, devem observar os ditames
da Lei.
Ela estabelece uma série de mecanismos de transparência e governança a serem
observados pelas estatais, como regras para divulgação de informações, práticas de
gestão de risco, códigos de conduta, formas de fiscalização pelo Estado e pela
sociedade, constituição e funcionamento dos conselhos, assim como requisitos mínimos
para nomeação de dirigentes. Outro ponto de destaque da Lei são as normas de
licitações e contratos específicas.
O objetivo da nova Lei é, em síntese, aumentar a maturidade de gestão e
simplificar o processo licitatório garantindo segurança e celeridade às contratações pelas
Entidades da Administração Pública de Direito Privado, visando resguardar princípios
basilares da livre iniciativa na forma do art. 170 da Constituição Federal.
Nossa estrutura de governança corporativa é composta por: Assembleia Geral dos
Acionistas, Conselho Fiscal, Conselho de Administração e seus comitês, Auditorias
(Interna e Externa), Ouvidoria e Diretoria Executiva, conforme a estrutura de governança
seguinte:
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