Divulgação de Resultados 2007
Rio de Janeiro, 25 de março de 2008 - A MPX Energia S.A. (Bovespa: MPXE3), companhia com nove projetos
de geração de energia em implantação baseados principalmente em termoelétricas a carvão, com conceito
totalmente integrado e localizados estrategicamente em portos e super portos no Brasil e no Chile, divulga hoje
os resultados do exercício de 2007.

DESTAQUES
Em 15 de outubro de 2007, o Comitê de Enquadramento e Crédito do BNDES aprovou o enquadramento dos
projetos das UTEs Porto do Pecém e Porto de Itaqui para análise visando concessão de financiamento de longo
prazo na modalidade project finance.
Também em 15 de outubro de 2007 foi assinado o contrato de assessoria financeira com Citibank para
estruturação do financiamento dos projetos das UTEs Porto do Pecém e Porto de Itaqui.
Em 16 de outubro de 2007, as UTEs Porto do Pecém e Porto de Itaqui venderam a quase totalidade de suas
capacidades de geração de energia da primeira fase no leilão A-5 realizado pela CCEE, para contratos de
fornecimento com duração de 15 anos.
Em 19 de outubro de 2007, a MPX celebrou um contrato com a AMCI por meio do qual foi outorgado para a
MPX o direito de primeira oferta para adquirir até 50% da participação de 33,3% que a AMCI detém na mina
de carvão Reveuboe, situada em Moçambique. Também foi outorgado direito de preferência para adquirir
parte ou totalidade da produção de carvão térmico extraído desta mina, estimada em 3 milhões de toneladas de
carvão por ano.
Em 21 de novembro de 2007 foi celebrado o Contrato de Participação no Novo Mercado, que entrou em vigor
na data do anúncio do início da oferta pública primária de ações ordinárias da Companhia.
No dia 23 de novembro de 2007, a MPX assinou com o Santander uma proposta de assessoria financeira e de
outorga de garantia firme na concessão e estruturação de empréstimo-ponte, no montante de US$ 200
milhões, e ainda de financiamento de longo prazo no valor de US$ 1 bilhão, ambos dedicados à implantação da
UTE Porto do Açu.
Em dezembro de 2007, a MPX emitiu 1.903.743 ações ordinárias ao preço de R$ 1.006,63 por ação, que
começaram a ser negociadas no segmento do Novo Mercado da Bovespa em 14 de dezembro de 2007. Em
janeiro de 2008 foi exercida a opção para a subscrição de um lote suplementar de 118.261 ações ordinárias ao
mesmo preço. O encerramento da oferta pública se deu em 17 de janeiro de 2008 e, considerando as ações do
lote suplementar, foram disponibilizadas ao mercado um total de 2.022.004 ações, resultando em uma captação
no valor de R$ 2,0 bilhões.
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Características desta Divulgação de Resultados
A MPX adota procedimentos de consolidação com base no método de consolidação integral, considerando em seu
balanço patrimonial e sua demonstração dos resultados 100% dos elementos respectivos dos balanços e
demonstrações dos resultados das suas empresas controladas, evidenciando os direitos de terceiros na rubrica
“participações minoritárias”. Dessa forma, as informações tocantes à Controladora referem-se à MPX e os dados
Consolidados representam a posição da Controladora e a consolidação integral de suas controladas. Abaixo
encontram-se elencadas as empresas controladas pela MPX:

Percentual de participação
2007
2006
Participação direta:
Seival Sul Mineração Ltda.
Termopantanal Participações Ltda.
Amapari Energia S.A.
MPX Pecém Geração de Energia S.A.
MPX Sobral Geração de Energia S.A.
UTE Porto do Açu Energia S.A.
MPX Comercializadora de Energia Ltda.
MPX Seival II Energia Ltda.
MPX Energia de Chile Ltda.

70,00%
66,67%
51,00%
97,00%
99,90%
70,00%
99,90%
99,90%
70,00%

35,70%
66,67%
-

Participação indireta:
Termopantanal Ltda.

66,67%

66,67%

Mensagem da Administração
O ano de 2007 foi um marco na história da MPX. Foi o ano em que a Companhia despontou
definitivamente como uma empresa de destaque no setor de geração de energia no Brasil,
ainda que as nossas atividades tenham se iniciado em abril de 2001, com uma participação
majoritária no capital da Termoceará, operadora da UTE Senador Carlos Jereissati, uma usina
termelétrica situada no Estado do Ceará e movida a gás natural, com capacidade instalada de
220 MW.
O investimento na Termoceará já se revestia à época de uma grande preocupação do
acionista controlador da MPX com a garantia de abastecimento de energia no Brasil no longo
prazo, e vinha ao encontro do chamado do Governo Federal por novos investimentos
privados no setor de geração de energia, com o objetivo de superar a crise do racionamento
vivenciada naquele momento e afastar ainda a possibilidade de novas ocorrências no futuro.
A construção da UTE Senador Carlos Jereissati foi iniciada em novembro de 2001 e em julho
de 2002 entrou em operação. A unidade atendeu integralmente as ordens de despacho
sempre que determinado pelo ONS, excetuando-se apenas as oportunidades nas quais
ocorreram falhas no fornecimento de combustível. Durante os anos de 2004 e 2005, o Brasil
sofreu acentuada crise no fornecimento de gás natural, o que limitou severamente as
operações da Termoceará. Nesse cenário, em junho de 2005, a Petrobras, também sócia no
capital da Termoceará, adquiriu a totalidade do seu capital social.
Desde então, a MPX debruçou-se firmemente na identificação de oportunidades para
implantação de novas unidades de geração de energia onde pudesse minimizar a
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dependência de agentes externos e com isso gerenciar as suas operações de forma mais
eficiente. Foi nesse contexto que nasceu a estratégia de desenvolver projetos de termelétricas
movidas a carvão mineral, com um conceito de integração na cadeia produtiva. Ou seja, a
MPX assegurará o suprimento de matéria-prima para as suas unidades por meio de aquisições
de minas de carvão no exterior assim como a que já possui participação no Estado do Rio
Grande do Sul, a Mina de Seival, e terá serviços de frete e descarregamento do carvão no
porto contratados no longo prazo de forma a controlar de forma eficaz os custos de sua
operação. Para que a atividade logística atinja sua excelência, as unidades da MPX se
localizarão estrategicamente ao longo da costa brasileira e chilena, junto a portos e super
portos, o que possibilitará ainda acessar oportunidades de ganhos de frete-retorno de
operações de exportação realizadas a partir daqueles portos.
A MPX está desenvolvendo nove projetos de geração de energia, oito no Brasil e um no
Chile, os quais representam cerca de 20% da quantidade de energia atualmente assegurada
em cada um daqueles países. São 9,6 GW de energia nova a serem adicionados ao sistema
entre 2011 e 2018, dos quais cerca de 15% serão instalados no Chile. Aproximadamente 95%
da energia nova serão baseados em carvão. A participação do carvão no nosso portfólio
deverá se manter nesse patamar até 2014, quando poderá ser sensivelmente reduzida em se
confirmando a viabilização do fornecimento de outros combustíveis em condições
competitivas, e ainda com uma maior participação em projetos baseados em energias
renováveis. Com essa consideração, podemos estimar que em 2018 a participação do carvão
possa ser reduzida para algo em torno de 55% a 60% da nossa capacidade de geração de
energia. Com o objetivo de contribuir para essa maior diversificação do nosso portfólio no
futuro, estabelecemos uma parceria com a empresa Baoding Tianwei Yingli New Energy
Resources Co., Ltd., um dos maiores produtores de painéis fotovoltaicos do mundo, detentor
de tecnologia líder no setor e uma das poucas empresas de larga escala com um modelo de
integração vertical, visando desenvolver uma parceria prospectiva em projetos relacionados à
geração de energia de fonte solar no Brasil e América Latina.
Ainda que cerca de 40% da energia mundial tenha como origem o carvão mineral, esse
combustível ainda não tinha encontrado posição de relevo na matriz elétrica brasileira, dada
a abundância histórica de recursos hídricos no País para geração de energia. No entanto,
temos acompanhado mais recentemente uma mudança drástica neste cenário, como
conseqüência, principalmente, da redução nos níveis dos reservatórios e da alteração dos
mapas hidrológicos brasileiros, criando grande dependência do volume anual de chuvas.
Além disso, a disponibilidade de recursos hídricos para novos empreendimentos em regiões
próximas da Amazônia exige um maior rigor na fiscalização ambiental para sua viabilização e
requer ainda investimentos significativos em linhas de transmissão de energia, o que acaba
por retardar ou mesmo inviabilizar alguns projetos.
Assim, para suportar um crescimento sustentado da economia do Brasil, que demanda uma
oferta adicional de energia de cerca de 3 GW todos os anos, a matriz elétrica brasileira
precisará experimentar uma maior diversificação, com uma participação mais substancial de
outros combustíveis que possam gerar na base juntamente com as usinas hidrelétricas,
permitindo assim uma melhor administração das reservas hídricas do País. Nesse contexto, o
carvão se apresenta como alternativa extremamente atrativa para atender às necessidades
brasileiras, até que novos combustíveis possam futuramente comprovar sua atratividade e
conquistar lugar na matriz de geração de energia do Brasil.
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A produção de energia com base em carvão mineral encontra-se atualmente em estágio
muito avançado em termos de desenvolvimento tecnológico, assegurando índices de
emissões atmosféricas em patamares bastante inferiores às exigências de rigorosos padrões de
controle dos órgãos ambientais e mesmo de organismos financeiros, como o Banco Mundial
e o próprio BNDES, que apenas concedem linhas de financiamento para aqueles projetos que
realmente comprovam patamares de impacto ambiental no mínimo em conformidade com as
exigências legais.
Em outubro de 2007 tivemos uma importante oportunidade para testar publicamente e
comprovar a competitividade de projetos de termelétricas movidas a carvão mineral dentro
da matriz energética nacional. Fomos os vencedores do leilão A-5 de energia nova, tendo
sido responsáveis por 60% da energia térmica contratada naquele leilão ao alocar 930 MW
médios por meio de contratos de venda de energia com duração de 15 anos das unidades
UTE Porto do Pecém (Ceará) e da UTE Porto de Itaqui (Maranhão). Além disso, esses dois
projetos foram enquadrados para fins de financiamento de longo prazo no Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), que realizaram rigorosos processos de avaliação dos impactos
ambientais das futuras operações e aferiram o grau de qualidade e confiabilidade embutido
nos alicerces dos projetos.
Após essa importante conquista com os projetos das UTEs Porto do Pecém e Porto de Itaqui,
a MPX confirmou que poderia implementar seu plano de investimentos no setor elétrico.
Para tanto, a MPX realizou em dezembro uma oferta pública primária de ações ordinárias,
por meio da qual a Companhia emitiu inicialmente 1.903.743 ações ordinárias nominativas
ao preço de R$1.006,63 por ação, que começaram a ser negociadas em 14 de dezembro de
2007 sob o código MPXE3 no segmento do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo BOVESPA. Considerando o posterior exercício da opção para a subscrição de lote
suplementar de 118.261 ações ordinárias, a MPX disponibilizou ao mercado um total de
2.022.004 ações ordinárias ao preço de R$1.006,63 por ação, totalizando uma captação bruta
de R$2.035 milhões. Com isso, o acionista controlador passou a deter 75,9% do capital social
da MPX, ao passo que 24,1% das ações foram colocadas em circulação no mercado.
O encerramento da oferta pública deu-se em 17 de janeiro de 2008, o que culminou com o
início de uma nova fase para a MPX de relacionamento com seus acionistas, investidores e
analistas do mercado de capitais, visando entregar o nosso plano de investimentos de forma a
maximizar a geração de valor para os nossos acionistas.
Nós da MPX temos o orgulho de dizer que os nossos projetos não são apenas da Companhia,
mas fazem parte de uma agenda para o crescimento e desenvolvimento do Brasil.

Descrição dos projetos
A MPX está desenvolvendo nove projetos de geração de energia, compreendendo
primordialmente plantas termelétricas a carvão que poderão gerar aproximadamente 9,6 GW
até 2018. Em linha com nossa estratégia de verticalização, a companhia detém uma mina de
carvão no Rio Grande do Sul, a Mina de Seival, e está negociando opções de compra de
participação em minas de carvão no exterior, com o objetivo de abastecer suas unidades. A
tabela abaixo apresenta as principais características dos nossos projetos no final de 2007:
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Capacidade
Capacidade
Projetos em
estimada de
geração
desenvolvimento
(MW)
(Fase I/II)
UTE Porto do
Pecém (Ceará)
UTE Porto de
Itaqui
(Maranhão)8
UTE Porto do
Açú (Rio de
Janeiro) 8
UTE Castilla (III
Región de
Atacama –
Chile) 8

Fonte

Início da
Construção

Início das
Operações
(Fase I/II)

720/360

Carvão

2008

2011/2013

360/360

Carvão

2008

2011/2013

1.400(1)/4.000 Carvão

2009

2012(1)/2015
a 2018

1.400

Carvão

2009

2012/2013

23

Diesel

Julho/2007

Abr./2008

PCH Capivara
(Amapá)

30

Hidro

2008

2011

UHE Baixo
Iguaçú (Paraná)

350

Hidro

2008

2013

44

Gás
Natural

2008

600

Carvão

UTE Serra do
Navio (Amapá)

UTE
Termopantanal
Brasil (Mato
Grosso do Sul)
UTE Seival II
(Rio Grande do
Sul)
Mina de Seival
(Rio Grande do
Sul)
CAPACIDADE
TOTAL(MW)

Investimento
Etapa do
Custo de
Acionistas
Total (US$)
LicenciamenLicenciamenInstalação
(%)
(Fase I/Fase
to Ambiental
(US$/MW)
Ambiental
II)

50%
MPX(2)
50% EDP
100% MPX
70% MPX
30%
Centennial
Asset (7)
70% MPX
30%
Ardpoint(7)

LI(3)

LP(4)
Em
andamento

1,22 bilhões/
1.695/2.035
733 milhões
698 milhões/
1.938/2.035
733 milhões
2,7 bilhões/
8,2 bilhões

1.949/2.048

Em
andamento

2,7 bilhões

1.946

51% MPX
49%
Eletronorte
51% MPX
49%
Eletronorte
70% MPX
30%
Desenvix

LI

29,6 milhões

Em
andamento

60 milhões(6)

2.000

Em
andamento

525 milhões

1.500

2011

66,7%MPX
33,3% CRE

LP

43 milhões

978

2009

2014

100% MPX

Em
andamento

1,4 bilhão

2.321

Em
desenvolvimento

2011

70% MPX
30% CCP

LO(5)

101
milhões(6)

Não
aplicável

1.273

9647

(1)
700MW em 2012 e 700MW em 2013. Ver comunicado de 19 de fevereiro de 2008 em “Eventos
Subseqüentes”.
(2)
Segunda fase da UTE Porto do Pecém será desenvolvida exclusivamente pela MPX.
(3)
Licença de Instalação para a fase 1.
(4)
Licença Prévia para a fase 1.
(5)
Licença de Operação para a fase 1.
(6)
Expectativa da Companhia.
(7)
Ver Fato Relevante de 19 de fevereiro de 2008 em “Eventos Subseqüentes”.
(8)
Ver Fato Relevante de 25 de março de 2008 em “Eventos Subseqüentes”.
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UTE Porto do Pecém
A UTE Porto do Pecém será uma usina termelétrica a carvão pulverizado a ser instalada no
Porto de Pecém, Estado do Ceará, com capacidade de geração de 720 MW na primeira fase e
360 MW na segunda fase.
O investimento estimado é de aproximadamente US$ 1,2 bilhão para a primeira fase, e de
US$ 733 milhões para a segunda fase. A primeira fase está sendo desenvolvida em parceria
50/50 com a Energias do Brasil e já possui licença de instalação.
O projeto está sendo conduzido por nossa controlada MPX Pecém S.A, criada em 26 de abril
de 2007 e da qual a MPX possuía 97% de seu capital. Em 19 de julho de 2007, a Energias do
Brasil firmou compromisso com a Companhia de tornar-se acionista da MPX Pecém S.A.,
com participação de 50% no seu capital. A efetivação da transação está sujeita à aprovação da
ANEEL.
Em 21 de abril de 2007 a MPX assinou promessa de compra do imóvel onde será instalada a
térmica, no Município de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, pelo valor total de
R$2,7 milhões, dos quais restam ser pagos R$ 1,1 milhão, o que deverá ocorrer na assinatura
da escritura definitiva. Em 17 de janeiro de 2008, foi celebrado termo aditivo à referida
promessa de compra de imóvel, na qual ficou estabelecida a cessão pela MPX à REX
Empreendimentos Imobiliários Ltda., empresa do Grupo EBX, de todos os seus direitos e
obrigações, conforme descrito no item “Eventos Subseqüentes”.
Em 15 de outubro de 2007 a primeira fase da UTE Porto do Pecém foi enquadrada pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para fins de
financiamento de longo prazo, na modalidade project finance.
Em 16 de outubro de 2007, a UTE Porto do Pecém vendeu a quase totalidade de sua
capacidade de geração de energia da primeira fase no leilão A-5, para contratos de
fornecimento com duração de 15 anos. A planta deverá iniciar a sua operação em meados de
2011 e tem a obrigação de estar disponível para gerar energia elétrica para o Mercado
Regulado em 1º de janeiro de 2012.

UTE Porto de Itaqui
A UTE Porto de Itaqui será uma usina termelétrica a carvão pulverizado a ser instalada nas
proximidades do Porto de Itaqui, Estado do Maranhão, com capacidade estimada de geração
de 360 MW na primeira fase e 360 MW adicionais na segunda fase.
O investimento previsto é de US$ 698 milhões para a primeira fase, e de US$ 733 milhões
para a segunda fase. Essa unidade já tem licença prévia para a primeira fase.
Em 19 de julho de 2007, a MPX firmou compromisso com a Energias do Brasil de adquirir
50% do capital social da Diferencial Energia Empreendimentos e Participações Ltda,
controlada da Energias do Brasil e detentora da concessão para construção da UTE Porto de
Itaqui. Em 15 de outubro de 2007, a Energias do Brasil firmou um novo compromisso com a
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MPX de forma que esta última se tornasse detentora de 100% do capital da Diferencial. A
efetivação da transação está sujeita à aprovação da ANEEL.
Em 15 de outubro de 2007 a primeira fase da UTE Porto de Itaqui foi enquadrada pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para fins de financiamento de
longo prazo, na modalidade project finance.
Em 16 de outubro de 2007, a UTE Porto de Itaqui vendeu juntamente com a UTE Porto do
Pecém a quase totalidade de sua capacidade de geração de energia da primeira fase no leilão
A-5 para contratos de fornecimento com duração de 15 anos. Assim como a UTE Porto do
Pecém, a UTE Porto de Itaqui deverá iniciar a sua operação em meados de 2011 e tem a
obrigação de estar disponível para gerar energia elétrica para o Mercado Regulado em 1º de
janeiro de 2012.

UTE Porto do Açu
A UTE Porto do Açu será uma usina termelétrica a base de carvão pulverizado, a ser
instalada no Município de São João da Barra, no Estado do Rio de Janeiro, com capacidade de
geração originalmente de 1.400 MW na primeira fase e 4.000 MW adicionais na segunda fase
(em 2015 a 2018), totalizando 5.400 MW. A primeira fase da UTE Porto do Açu deverá ser
ampliada de 1.400 MW para 2.100 MW, conforme divulgado em 19 de fevereiro de 2008 e
em 25 de março de 2008, descrito no item “Eventos Subsequentes”.
O investimento estimado para os primeiros 1.400 MW é de US$ 2,7 bilhões e para a segunda
fase é de US$ 8,2 bilhões. A Companhia reavaliará o investimento necessário na primeira
fase visando adequá-lo à antecipação de 700 MW divulgada em 19 de fevereiro de 2008.
Em novembro de 2007, a MPX assinou com o banco Santander a “Proposta de Assessoria
Financeira e de Outorga de Garantia Firme na Concessão e Estruturação de Financiamento
Ponte e de Financiamento de Longo-Prazo para a construção da UTE Porto de Açu” para
financiamento deste projeto. Esse contrato engloba um empréstimo ponte no montante de
US$200 milhões para desembolso nos primeiros dois anos do projeto até a finalização das
linhas de longo prazo, e ainda uma garantia firme no montante de US$1 bilhão para a
implantação do projeto.
O projeto está sendo desenvolvido pela controlada UTE Porto do Açu S.A, criada em 17 de
setembro de 2007. Em 26 de novembro de 2007, a MPX transferiu para a Centennial Asset,
empresa do Grupo EBX, ações representando 30% do capital social da UTE Porto do Açu
S.A., que, por sua vez, assumiu o mandato de buscar sócios estratégicos que se comprometam
a adquirir sua participação no empreendimento e que tenham capacidade financeira para
captar recursos junto a instituições financeiras, oferecer garantias e acompanhar os aumentos
de capital da controlada. No entanto, conforme Fato Relevante de 19 de fevereiro de 2008, o
acionista controlador da MPX transferiu, para a Companhia e sem custo, a participação
acionária de 30% detida pela Centennial Asset na subsidiária UTE Porto do Açu S.A.. Para
maiores detalhes, veja o item “Eventos Subseqüentes”.

UTE Castilla
A UTE Castilla será uma usina termelétrica a base de carvão pulverizado, a ser instalada nas
proximidades da cidade de Copiapó, na III Região do Chile. A usina terá capacidade estimada
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de geração de 700 MW na primeira fase do projeto, com operação comercial prevista para
2012, e de 700 MW adicionais na segunda fase, com operação comercial prevista para 2013,
totalizando 1.400 MW. O investimento total estimado é de US$ 2,7 bilhões. A entrada em
operação das unidades foi atualizada conforme fato relevante de 25 de março de 2008,
descrito no item “Eventos Subseqüentes”.
O projeto está sendo desenvolvido pela controlada MPX Energia de Chile Ltda., da qual foi
adquirida, em outubro de 2007, participação de 70% do capital social então detido pela
Ardpoint, empresa do Grupo EBX que passou, na oportunidade, a deter apenas os 30%
restantes. A Ardpoint, empresa controlada pela Centennial Asset, havia assumido o mandato
de buscar parceiros estratégicos que se comprometessem a adquirir sua participação no
empreendimento e que tivessem capacidade financeira para captar recursos junto a
instituições financeiras, oferecer garantias e acompanhar os aumentos de capital do
empreendimento. No entanto, conforme Fato Relevante de 19 de fevereiro de 2008, o
acionista controlador da MPX transferiu, para a Companhia e sem custo, a participação
acionária detida pela Centennial Asset na subsidiária MPX Energia de Chile Ltda.. Para
maiores detalhes, veja o item “Eventos Subseqüentes”.
UTE Seival II e Mina de Seival
A UTE Seival II será uma usina termelétrica a base de carvão, a ser instalada no Município
de Candiota, Estado do Rio Grande do Sul, com capacidade estimada de geração de 600 MW.
O investimento estimado é de aproximadamente US$ 1,4 bilhão. O projeto está sendo
conduzido pela controlada MPX Seival II Energia Ltda., criada em 24 de setembro de 2007 e
da qual a MPX possui 99% das ações.
Em consonância com nossa estratégia de verticalização, a MPX possui 70% da mina de
carvão localizada no mesmo site da UTE Seival II, denominada Mina de Seival, a qual será a
fornecedora de carvão para UTE Seival II e outras geradoras instaladas na região.
A Mina de Seival, desenvolvida pela controlada Seival Sul Mineração Ltda. em parceria com
a CCP Participações Ltda. – Copelmi em uma associação 70/30, possui licença de operação e
tem capacidade estimada de produção de 10 a 14 milhões de toneladas por ano. O
investimento estimado na Mina de Seival é da ordem de US$ 101 milhões.

Outros Projetos
A UTE Serra do Navio será uma planta de geração de energia elétrica a diesel, localizada no
Município de Serra do Navio, Estado do Amapá, com capacidade estimada de geração de 23,3
MW. O investimento previsto é de US$ 29,6 milhões, dos quais US$ 21,5 milhões já foram
investidos. O projeto é desenvolvido pela Amapari Energia S.A., constituída em 12 de abril
de 2007 como uma associação entre a Eletronorte, que detém 49% do capital social, e a MPX,
com participação de 51%. Atualmente a unidade se encontra em fase de comissionamento, já
tendo sido emitida sua Licença de Instalação. A energia elétrica gerada por este projeto será
destinada para a Companhia Elétrica do Amapá, distribuidora de energia local.
A PCH Capivara será uma pequena central hidrelétrica a ser instalada na Serra do Navio, no
Estado do Amapá, com capacidade instalada de 30 MW. O projeto será desenvolvido pela
Amapari Energia S.A.. O investimento estimado pela Companhia no projeto é de US$ 60
milhões e este deverá estar em operação em 2011.
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A UHE Baixo Iguaçu é uma usina hidrelétrica a ser instalada no Rio Iguaçu, Estado do
Paraná, com capacidade estimada de geração de 350 MW, a ser desenvolvida em parceria
com a Engevix Engenharia S.A., esta com participação de 30%. O investimento previsto é de
US$ 525 milhões.
A UTE Termopantanal Brasil será uma usina termelétrica a gás natural suprido diretamente
da Bolívia, a ser instalada no Município de Corumbá, Estado do Mato Grosso do Sul, com
capacidade estimada de geração de 44 MW, a ser desenvolvida em parceria com a CRE Cooperativa Rural de Electreficación Ltda., empresa de energia boliviana que detém 33,3%
de participação. O investimento estimado é de US$ 43 milhões.
Em outubro de 2007, a Companhia celebrou um contrato com a AMCI International AG, por
meio do qual foi outorgado à MPX o direito de primeira oferta para adquirir até 50% da
participação de 33,3% que a AMCI detém na mina de Reveuboe, em Moçambique. Ainda
segundo o contrato, também foi outorgado direito de preferência para adquirir parte ou
totalidade da produção de carvão mineral para geração térmica extraída desta mina, estimada
em 3 milhões de toneladas de carvão por ano, durante a primeira fase do projeto, e que sua
expansão dependerá da duplicação da infra-estrutura logística da região, que atualmente está
em fase de construção por grupos estrangeiros. A AMCI já realizou estudo de escopo/préviabilidade do Projeto Reveuboe, e a conclusão da viabilidade da mina depende da realização
de maiores estudos de pesquisa geológica, da definição dos investimentos em capital e custos
operacionais e da conclusão dos contratos de logística da mina. O direito de primeira oferta
da MPX se estende a até 90 dias após a conclusão do estudo de viabilidade definitivo do
Projeto Reveuboe, em elaboração sob a supervisão da AMCI.

Eventos Subseqüentes
Em 3 de janeiro de 2008, a UTE Porto do Pecém e UTE Porto de Itaqui foram considerados
elegíveis para financiamento de longo prazo por parte do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), na modalidade project finance.
Em 17 de janeiro de 2008, foi celebrado termo aditivo à promessa de compra de imóvel onde
será instalada a térmica, no Município de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, na
qual ficou estabelecida a cessão pela MPX à REX Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
empresa do Grupo EBX, de todos os seus direitos e obrigações. Consequentemente, a REX
reembolsará a MPX de todos os valores desembolsados ou que venham a ser desembolsados
pela MPX em relação à aquisição do imóvel, e a MPX e a REX celebrarão contrato de locação
do imóvel, que garante à MPX o uso do imóvel para a implantação da mencionada UTE
Porto de Pecém.
Em 28 de janeiro de 2008, a MPX e a Mabe Construção e Administração de Projetos Ltda,
sociedade constituída pelas empresas EFACEC, BC Projetos, Alusa e liderada pela Maire
Engineering, assinaram contrato definitivo de engenharia, construção e montagem
(“Engineering, Procurement and Construction” - EPC) das UTEs Porto do Pecém e Porto de
Itaqui. Tais contratos foram firmados na modalidade "empreitada global" (“lump sum turn
key”), com preço e prazo fixos e garantias de execução e de performance das unidades, sendo
os valores dos contratos de Pecém e Itaqui de US$ 935,9 milhões e US$ 503,5 milhões,
respectivamente. Os referidos contratos de EPC asseguram o início da operação em 2011 e
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prevêem ainda bônus de incentivo para o consórcio construtor no caso de antecipação da
entrega das unidades.
Em 15 de fevereiro de 2008, a MPX protocolou na Fundação Estadual de Engenharia do
Meio Ambiente do Rio de Janeiro (FEEMA) o Estudo de Impacto Ambiental / Relatório de
Impacto Ambiental (EIA RIMA) referente à UTE Porto do Açu. O EIA RIMA conforme
protocolado na FEEMA prevê um aumento de 50% na capacidade inicial de geração da UTE
Porto do Açu, passando de 1.400 MW para 2.100 MW.
Em Fato Relevante datado de 19 de fevereiro de 2008, a MPX informou que seu acionista
controlador transferiu, para a MPX e sem custo, a participação acionária detida pela
Centennial Asset nas subsidiárias UTE Porto do Açu e MPX Energia de Chile. Como
resultado, a MPX elevou a sua atual participação acionária em cada um dos projetos da UTE
Porto do Açu e UTE Castilla de 70% para 100%.
Em 21 de fevereiro de 2008 a MPX informou ter assinado um memorando de entendimentos
com a Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co., Ltd. ("Yingli") visando
desenvolver uma parceria prospectiva em projetos relacionados à geração de energia de fonte
solar. A parceria considera a avaliação de oportunidades para implementar plantas de
geração de energia solar fotovoltaica no Brasil e na América Latina, bem como unidades de
produção de painéis fotovoltaicos para abastecer o mercado local e o da América Latina. A
Yingli é um dos maiores produtores de painéis fotovoltaicos do mundo, detentor de
tecnologia líder no setor e uma das poucas empresas de larga escala com um modelo de
integração vertical.
Em 25 de fevereiro de 2008, por meio do despacho 747/2008, a ANEEL autorizou a MPX a
atuar como agente comercializador de energia no âmbito da Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE).
Em 27 de fevereiro de 2008 a MPX comunicou ter assinado um Protocolo de Intenções com
o Governo do Estado do Rio Grande do Sul para a instalação da Usina Termelétrica Seival II.
Durante o período de obras, a MPX irá gerar aproximadamente 4.000 empregos diretos e
indiretos, enquanto na operação serão cerca de 1.250 postos de trabalho diretos e indiretos.
Em 28 de fevereiro de 2008 a MPX divulgou ter celebrado contratos relativos ao
empréstimo-ponte, no montante equivalente a US$ 270 milhões, visando financiar parte da
implementação do projeto da UTE Porto do Pecém. Os contratos de empréstimo-ponte
foram celebrados com o Citibank, como banco líder, e com um sindicato de bancos formado
por Banco do Brasil, Banco Espírito Santo, Grupo Banco Comercial Português, ING Bank e
West LB. O empréstimo-ponte deverá ser quitado com os recursos provenientes dos
contratos de financiamento de longo prazo que serão celebrados com o BNDES e o BID, que
já declararam o projeto UTE Porto do Pecém como elegível ao financiamento.
Analogamente, em 14 de março de 2008 a MPX firmou um empréstimo-ponte de US$ 90
milhões com o Banco Votorantim para suportar a implantação do projeto da UTE Porto de
Itaqui até a celebração dos contratos de financiamento de longo prazo com o BNDES e o
BID.
No dia 25 de março de 2008 foi apreciada pelo Conselho de Administração da MPX a revisão
do seu plano de negócios, incorporando as seguintes modificações em relação ao Estudo de
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Viabilidade constante do prospecto de distribuição pública primária de ações de dezembro
de 2007:
(1) Transferência de participação acionária da Centennial para a MPX
Conforme Fato Relevante de 19 de fevereiro de 2008, Eike Batista, Presidente do Conselho
de Administração e acionista controlador da MPX, transferiu para a MPX, sem custo, sua
participação acionária detida pela Centennial Asset nas subsidiárias da MPX, UTE Porto do
Açu S.A. e MPX Energía de Chile Ltda., empresas de propósito específico que detém e
desenvolvem os projetos UTE Porto do Açu e UTE Castilla, respectivamente.
Como resultado, a MPX elevou sua participação acionária em cada um dos projetos UTE
Porto do Açu e UTE Castilla de 70% para 100%, mantendo a mesma estratégia da Centennial
de atrair parceiros para participar destes projetos. Com isso, a alienação daquelas
participações acionárias representará capitalização direta da Companhia.
A MPX informa que o Banco de Investimentos Credit Suisse foi mandatado para atuar como
assessor financeiro da Companhia na atração do parceiro estratégico para o projeto da UTE
Porto do Açu.
(2) UTE Porto do Açu (Rio de Janeiro)
O Estudo de Viabilidade previa a instalação de 1.400 MW na primeira fase do projeto da
UTE Porto do Açu, sendo 700 MW em 2012 e 700 MW em 2013. No entanto, conforme
informado ao mercado em 19 de fevereiro, foi protocolado na Fundação Estadual de
Engenharia do Meio Ambiente do Rio de Janeiro (FEEMA) o Estudo de Impacto Ambiental /
Relatório de Impacto Ambiental (EIA RIMA) referente à UTE Porto do Açu contemplando
uma capacidade instalada de 2.100 MW, ao invés de 1.400 MW.
Esses 700 MW adicionais consistem em uma antecipação parcial da segunda fase do projeto,
que passou de 4.000 MW para 3.300 MW, conforme demonstrado no Quadro 1.
Quadro 1 – Projeção de entrada em operação das fases 1 e 2 da UTE Porto do Açu
Estudo de Viabilidade

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Capacidade
Entrada em operação
Revisão
Capacidade
Entrada em operação

700
jul

700
jan

-

1000
jan

1000
jan

1000
jan

1000
jan

700
jul

700/700
jan/jul

-

1100
jan

1100
jan

1100
jan

A MPX estuda no momento se dedicará essa capacidade antecipada de 700 MW para venda
de energia no mercado livre ou no mercado regulado.
(3) UTE Porto de Itaqui (Maranhão)
Visando melhor acomodar o cronograma de entrada de operação dos projetos, em especial
face à antecipação de 700 MW na UTE Porto do Açu, o start-up da segunda fase da UTE
Porto de Itaqui foi ajustado para início em 2014 ao invés de 2013, como previsto no Estudo
de Viabilidade.
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(4) UTE Castilla (Chile)
Após avaliação mais detalhada do projeto da UTE Castilla, o cronograma de entrada em
operação das unidades do Chile foi ajustado conforme o Quadro 2.
Quadro 2 – Projeção de entrada em operação das fases 1 e 2 da UTE Castilla
Estudo de Viabilidade

2012

2013

2014

Capacidade
Entrada em operação
Revisão
Capacidade
Entrada em operação

700
jul

700
jul

-

350
jul

350/350
jan/jul

350
jan

(5) Revisão da curva de investimentos (capex)
Para refletir os ajustes no cronograma de entrada em operação das unidades acima citados, a
programação de realização dos investimentos requeridos foi ajustado de acordo com o
Quadro 3. O valor total a ser investido nos projetos mantém-se o mesmo utilizado no Estudo
de Viabilidade, porém o esforço financeiro da MPX deverá ser menor ao considerar a
capitalização da Companhia via atração de parceiros estratégicos para as UTEs Porto do Açu
e Castilla.
Quadro 3 – Projeção de curva de desembolso de capex

Estudo de
Viabilidade
Revisão

2008

2009

2010 2011 2012 2013 2014

2015

2016

2017

2%

15%

25% 15% 12% 10% 10%

8%

2%

1%

4%

13%

15% 19% 17% 13% 10%

6%

2%

0%

Análise Simplificada do Balanço Patrimonial
Conta

R$ milhões

Controladora

Consolidado

Ativo Circulante
Realizável a Longo Prazo
Ativo Permanente
Total do Ativo

2007
553,6
1.335,0
101,4
1.990,0

2006
0,2
3,1
9,4
12,7

2007
617,8
1.289,9
204,5
2.112,2

2006
0,3
0,5
17,5
18,2

Passivo Circulante
Exigível a Longo Prazo
Participações Minoritárias
Patrimônio Líquido
Total do Passivo

171,1
1.818,9
1.990,0

0,4
5,7
6,6
12,7

286,0
3,1
4,2
1.818,9
2.112,2

0,4
6,7
4,5
6,6
18,2
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Ativo Circulante
No encerramento do exercício, as aplicações financeiras da Controladora montavam a R$
1,83 bilhão, compostas essencialmente por recursos captados por meio da oferta pública
primária de ações ordinárias realizada em dezembro de 2007. Daquele total, R$ 553,3
milhões foram classificados no ativo circulante e R$ 1.279,0 milhões no ativo realizável no
longo prazo, conforme o vencimento dos títulos, podendo a Companhia resgatá-los antes do
vencimento.
As aplicações financeiras estão concentradas em fundos exclusivos administrados por
instituições financeiras e lastreadas em títulos privados de instituições financeiras de
primeira linha (CDBs) e títulos privados emitidos por empresas e instituições financeiras,
todos com rentabilidade média equivalente ao DI CETIP (CDI).
No Consolidado foram registrados R$ 30,6 milhões a título de ganhos em operações com
derivativos, como resultado das operações referenciadas em dólar decorrente do hedge
contratado com o Citibank em 16 de outubro de 2007 pela controlada MPX Pecém S.A., com
o objetivo de evitar descasamentos de juros e moedas no balanço patrimonial dentro da
execução dos projetos das UTEs Porto do Pecém e Porto de Itaqui.

Ativo Realizável a Longo prazo
Além das aplicações financeiras de R$ 1.279,0 milhões anteriormente descritas, a MPX
possui um saldo de transações com partes relacionadas de R$ 45,1 milhões, composto por
mútuos contratados com as controladas Termopantanal, Amapari, Porto do Açu, Seival Sul e
UTE Porto do Açu. Daquele saldo, R$ 37,7 milhões são referentes ao mútuo com a Amapari,
que se encontra em fase de comissionamento. Além destes, a MPX possui um saldo a receber
de R$ 10,9 milhões referentes a um mútuo para implantação da UTE Porto de Itaqui.

Ativo Permanente
A Controladora possui R$ 85,6 milhões registrados a título de adiantamento para futuro
aumento de capital na controlada MPX Pecém Geração de Energia S.A., que deverá ser
capitalizado na empresa assim que for obtida a aprovação da ANEEL para alteração da
estrutura societária resultante da transação com a Energias do Brasil S.A., referente à
negociação de participações nos projetos das UTEs Porto do Pecém e Porto de Itaqui.
O saldo da conta de investimentos da Controladora em empresas controladas montava a R$
8,5 milhões, dos quais R$ 8,0 milhões foram constituídos ainda no exercício de 2006 na
controlada Termopantanal Participações Ltda. Esse investimento se refere a aportes feitos
pela Companhia para a construção do gasoduto de 33 km a partir da cidade de Corumbá
(MS) para interligação ao gasoduto Brasil-Bolívia, concluída em dezembro de 2006. A
construção do gasoduto se deu em parceria com a Companhia de Gás do Mato Grosso do Sul
(MS-GÁS), e visa o suprimento de gás natural ao projeto da Termopantanal.
No Consolidado, o registro de R$ 104,8 milhões na conta de imobilizado se refere
principalmente aos gastos incorridos para implantação das UTEs Serra do Navio e Porto do
Pecém, nos montantes de R$ 35,2 milhões e R$ 53,6 milhões, respectivamente, e ainda de R$
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12,2 milhões na construção do gasoduto para suprimento de gás natural para a controlada
Termopantanal.
Ainda no Consolidado, o montante de R$ 96,2 milhões registrado no diferido deve-se em
grande parte ao reconhecimento de perdas em operações com derivativos de R$ 81,9 milhões
pela controlada MPX Pecém, apuradas em transações com contratos de swap no escopo do
hedge contratado com o Citibank.

Passivo Circulante
A MPX encerrou o exercício com uma posição de empréstimos e financiamentos de R$ 163,2
milhões, com um custo médio de US$ + 7,2% aa. No Consolidado, a MPX registra uma
provisão para perdas com operações de derivativos de R$ 112,6 milhões, como resultado das
atividades de hedge referenciado em juros.
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Análise Simplificada da Demonstração de Resultado
Conta

R$ milhões
Despesas Operacionais
Resultado Financeiro Líquido
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Resultado Operacional
Resultado Não Operacional
Resultado do Exercício

Controladora
2007
2006
(9,3)
(1,7)
(2,5)
(0,1)
8,9
(11,4)
(0,1)
(11,8)
(1,8)
(92,4)
(104,1)
(1,8)

Consolidado
2007
2006
(9,3)
(1,7)
(2,5)
(0,1)
8,9
(11,4)
(0,1)
(11,8)
(1,8)
(92,4)
(104,1)
(1,8)

Como os projetos da MPX se encontram na fase pré-operacional, ainda não existe a
consolidação de geração de receita. No entanto, a Companhia já registra despesas
operacionais uma vez que já desempenha atividades descritas em seu objeto social. Assim, as
despesas operacionais registradas no exercício montaram a R$ 9,3 milhões, dos quais R$ 4,0
milhões foram relativos a custos com pessoal e administradores e R$ 3,1 milhões gastos com
serviços de terceiros.
O resultado financeiro líquido da MPX no exercício foi negativo em R$ 2,5 milhões, onde as
despesas financeiras de R$ 11,4 milhões foram atenuadas por uma receita financeira de R$
8,9 milhões.
O resultado não operacional da MPX no ano de 2007, negativo em R$ 92,4 milhões, deveu-se
aos custos incorridos durante a realização da oferta pública primária de ações ordinárias
realizada em dezembro daquele ano.
Como efeito, o resultado líquido da MPX no exercício foi um prejuízo de R$ 104,1 milhões.

Gestão de Pessoas
A MPX iniciou a formação de seu quadro de pessoal ao longo de 2007, buscando profissionais
altamente qualificados no mercado. Ao final do ano, seus quadros contavam com 27
colaboradores, todos com formação superior. Atualmente, a MPX conta com um quadro de
44 profissionais.
De forma a incentivar os principais executivos da MPX e motivá-los a buscar sempre
melhores resultados de longo prazo para a Companhia, o acionista controlador outorgou
opções de compra de ações da MPX de sua propriedade em favor de todos os Diretores da
Companhia e dos principais gerentes, as quais poderão ser exercidas na proporção de 20% a
cada um dos cinco primeiros aniversários da oferta primária de ações ordinárias realizada em
dezembro de 2007.

sócio--ambiental
Responsabilidade sócio
A MPX está desenvolvendo os seus projetos adotando as mais modernas tecnologias
disponíveis no mercado com o objetivo de atender aos mais rigorosos padrões de controle
ambiental. Esse compromisso pode ser ratificado pelo enquadramento dos projetos das UTEs
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Porto do Pecém e Itaqui pelo BNDES e BID, que promoveram profundas análises acerca dos
níveis de emissões e impactos ambientais embutidos nos projetos.
A Companhia planeja investir cerca de US$ 30 milhões por ano, a partir de 2015, em
iniciativas de preservação ambiental e desenvolvimento de tecnologias para mitigação do
impacto da emissão de gases de efeito estufa. Além disso, a Companhia está profundamente
comprometida a investir no desenvolvimento de projetos de geração de energia renovável, já
refletido na celebração da parceria com a Yingli na implementação de projetos de energia
solar no Brasil e América Latina.

Mercado de Capitais
A MPX realizou em dezembro uma oferta pública primária de ações ordinárias, por meio da
qual a Companhia emitiu inicialmente 1.903.743 ações ordinárias nominativas ao preço de
R$ 1.006,63 por ação, que começaram a ser negociadas em 14 de dezembro de 2007 sob o
código MPXE3 no segmento do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa.
Após o posterior exercício da opção para a subscrição de lote suplementar de 118.261 ações
ordinárias, a MPX disponibilizou ao mercado um total de 2.022.004 ações ordinárias, ao
preço de R$1.006,63 por ação, totalizando uma captação bruta de R$ 2.035 milhões. Com
isso, o acionista controlador passou a deter 75,9% do capital social da MPX, ao passo que
24,1% das ações foram colocadas em circulação no mercado.
A ação da MPX encerrou o exercício cotada a R$1.029,00, representando uma valorização de
2,2% em relação ao preço da oferta pública. Em função dos elevados padrões de Governança
Corporativa adotados, a ação da MPX integra o Índice de Ações com Governança
Corporativa Diferenciada (IGC) e o Índice de Ações com Tag Along Diferenciado (Itag).

16

Anexos

Balanços patrimoniais
em 31 de dezembro de 2007 e 2006

(Em milhares de reais)
Ativo
Circulante
Circulante
Disponibilidades
Adiantamentos diversos
Imposto a recuperar
Ganho em operações com derivativos

Não circulante
Realizável a longo prazo
Aplicações financeiras
Partes relacionadas
Outros créditos

Permanente
Investimentos
Participação em controladas
Adiantamento para
futuro aumento de capital
Adiantamento para futura aquisição
de participação societária
Imobilizado
Diferido

Total do ativo

Controladora

Consolidado

2007

2006

2007

2006

553.274
143
136
-

64
89
76
-

586.835
205
144
30.643

88
89
75
-

553.553

229

617.827

252

1.279.006
45.142
10.863

3.073
29

1.279.006
10.872

452
36

1.335.011

3.102

1.289.878

488

8.548

8.772

-

-

85.588

-

-

-

3.500
3.635
113

641
-

3.500
104.773
96.199

12.280
5.225

101.384

9.413

204.472

17.505

1.989.948

12.744

2.112.177

18.245
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Balanços patrimoniais
em 31 de dezembro de 2007 e 2006

(Em milhares de reais)
Passivo
Circulante
Fornecedores
Impostos e contribuições a recolher
Salários, férias e encargos a pagar
Empréstimos e financiamentos
bancários
Outras Obrigações
Provisão para perdas
com operações de derivativos
Partes relacionadas

Não circulante
Exigível a longo prazo
Partes relacionadas
Adiantamento recebido

Participações de minoritários
Patrimônio líquido
Capital social
Prejuízos acumulados

Total do passivo

Controladora

Consolidado

2007

2006

2007

2006

1.623
3.342
1.083

59
310
51

3.163
3.412
1.165

66
311
51

163.184
1.855

-

163.184
1.901

-

-

-

112.558
570

-

171.087

420

285.953

428

-

5.689
-

627
2.500

6.690
-

-

5.689

3.127

6.690

-

-

4.236

4.492

1.926.945
(108.084)

10.580
(3.945)

1.926.945
(108.084)

10.580
(3.945)

1.818.861

6.635

1.818.861

6.635

1.989.948

12.744

2.112.177
2.112.177

18.245
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Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e
2006

(Em milhares de reais, exceto o prejuízo por lote
de mil ações)

Controladora

Consolidado

2007

2006

2007

2006

(4.023)
(1.333)
(3.145)
(271)
(487)

(709)
(385)
(546)
(63)

(4.023)
(1.333)
(3.145)
(271)
(487)

(709)
(385)
(546)
(63)

(9.259)

(1.703)

(9.259)

(1.703)

2.957
2.516
3.444

9
-

2.957
2.516
3.444

9
-

8.917

9

8.917

9

(2.495)
(8.916)

(95)

(2.495)
(8.916)

(95)

(11.411)

(95)

(11.411)

(95)

Resultado financeiro líquido

(2.494)

(86)

(2.494)

(86)

Resultado operacional

(11.753)

(1.789)

(11.753)

(1.789)

Resultado não operacional

(92.386)

-

(92.386)

-

Prejuízo do exercício

(104.139)

(1.789)

(104.139)

(1.789)

Quantidade de ações no final do exercício

6.712.853

105.800.427

6.712.853

105.800.427

(15,51)

(0,02)

(15,51)

(0,02)

Despesas operacionais
Custo do serviço de energia elétrica:
Custo de operação:
Pessoal e administradores
Material
Serviços de terceiros
Depreciação e amortização
Outras despesas

Receitas (despesas) financeiras
Receitas financeiras:
Renda de aplicações financeiras
Juros recebidos
Variações cambial

Despesas financeiras:
Encargos de dívidas
Variações monetárias
Outras despesas financeiras

Prejuízo por lote de mil ações - R$
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Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2007e 2006

(Em milhares de reais)

Controladora
2007

Consolidado

2006

2007

2006

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício
(104.139)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas
atividades operacionais:
Depreciação e amortização
271

(1.789)

(104.139)

(1.789)

229

271

229

(54)
(60)

(89)
(8)

(116)
(69)

(88)
(8)

(58.592)
1.564
3.032
1.032
1.854

1.258
57
122
52
-

(13.377)
3.097
3.101
1.114
1.901

2.063
63
105
20
-

(155.092)

(168)

(108.217)

595

(85.364)
(3.264)
(3.500)
(113)

(130)
120
-

(256)
(92.764)
(3.500)
(90.974)

86
(928)

(92.241)

(10)

(187.494)

(842)

1.916.365
163.184

-

1.916.365
245.099

-

2.079.549

-

2.161.464

-

Demonstração do aumento (redução) nas disponibilidades
No início do exercício
No fim do exercício

64
1.832.280

242
64

88
1.865.841

335
88

Aumento (redução) nas disponibilidades

1.832.216

(178)

1.865.753

(247)

Variações nos ativos e passivos
(Aumento) redução em adiantamentos diversos
(Aumento) redução em impostos a recuperar
Aumento (redução) em partes relacionadas - ativo,
líquida da variação do passivo
Aumento (redução) em fornecedores
Aumento (redução) em impostos e contribuições
Aumento (redução) em salários, férias e encargos a pagar
Aumento (redução) outras contas a pagar
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas)
atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Participações minoritárias
Aquisição de investimentos
Compras de imobilizado
Aquisição de direitos
Adições ao diferido
Disponibilidades líquidas aplicadas nas
atividades de investimentos
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Integralização de capital
Empréstimos e financiamentos obtidos
Disponibilidades líquidas geradas pelas
atividades de financiamentos
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Demonstrações do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2007e 2006

(Em milhares de reais)

Controladora e Consolidado
2007

2006

Resultado não operacional

(92.386)

-

(-) Insumos adquiridos de terceiros:
Materiais
Serviços de terceiros
Outras despesas

(1.333)
(2.986)
(477)

(385)
(515)
(63)

(=) Valor adicionado bruto

(97.182)

(963)

(-) Quotas de reintegração

(271)

-

(=) Valor adicionado líquido

(97.453)

(963)

(+) Valor adicionado transferido:
Receitas financeiras

8.917

9

(=) Valor adicionado a distribuir

(88.536)

(954)

3.410

574

501
112
7.830

102
33
26

Distribuição do valor adicionado:
Remuneração do trabalho
Governo:
INSS (sobre folha de pagamento)
FGTS
Outros impostos, taxas e contribuições
Financiadores:
Juros e variações monetárias
Aluguéis
Acionistas:
Prejuízo do exercício

3.591
159

69
31

(104.139)

(1.789)

(=) Valor adicionado distribuído

(88.536)

(954)

27

11

(3.279)

(87)

N° de empregados ao final do exercício
exercício
Valor adicionado (médio) por empregado
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