Energisa investe na redução de perdas comerciais
O combate ao furto de energia elétrica é um dos grandes
desafios da Energisa para os próximos três anos. No final do
primeiro trimestre de 2007, as suas distribuidoras de energia
elétrica registraram um índice consolidado de perdas de
14,61%, significando uma redução de 0,40 pontos percentuais
em relação a março de 2006. É intenção da administração
reduzir esse percentual de forma significativa nos próximos 3
anos, atingindo o percentual consolidado de cerca de 12%. O
principal foco de atuação é na distribuidora Saelpa, que teve
perdas de 20,46% em 12 meses findos em março de 2007. Esse
índice significa um declínio de 0,96 pontos percentuais em
relação a março de 2006. Sem a Saelpa, as perdas
consolidadas das distribuidoras controladas pela Energisa caem
para 10,2%. A meta da Energisa é reduzir para 15,5% o índice
de perda da Saelpa até 2009.
Para atingir esse objetivo, a distribuidora investirá R$70 milhões
por ano nos próximos três anos.

Desde a privatização, que ocorreu em 2000, a Saelpa já reduziu
as perdas em cerca de 14 pontos percentuais. Apesar dessa
evolução significativa, a Energisa quer melhorar ainda mais o
desempenho operacional dessa controlada. Estima-se que cada
ponto percentual de perda revertida trará um incremento de
cerca de R$8,0 milhões na geração de caixa (Ebtida) da Saelpa.
O projeto tem diversas iniciativas, como blindagem das redes de
baixa e média tensão, ampliação da equipe de fiscalização e
programas de conscientização. A previsão da Saelpa é
inspecionar cerca de 20% das unidades consumidoras da
Paraíba, totalizando quase 227 mil ações. Além dos
investimentos, a distribuidora conseguiu articular uma parceria
com o governo da Paraíba para combater o furto/fraude de
energia elétrica, por meio de constituição da Delegacia de
Defraudações.

Standard and Poor’s eleva rating do FIDC Sistema Cataguazes-Leopoldina para brAAAf
A Standard & Poor´s elevou para brAAAf o rating do fundo de
investimentos em direitos creditórios (FIDC) do Sistema
Cataguazes-Leopoldina, que tem como sua holding a Energisa.
Lançado em junho de 2005, no montante de R$210 milhões,
o FIDC tem amortizações mensais com vencimento final em
julho de 2008. O saldo em abril de 2007 é de R$119,5

milhões. Segundo a agência, essa melhora é resultado do
desempenho acima do esperado apresentado pela operação,
da evolução da conjuntura econômica brasileira e do setor
elétrico nacional. Além disso, a revisão dos cenários de estresse
da análise de geração de caixa e do fluxo de pagamentos da
operação influenciaram positivamente a alta do rating.

Receita bruta consolidada da Energisa foi de R$788,0 milhões no 1º quadrimestre
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aumento de 5,9% em relação à
demanda apurada por todas as empresas do SCL em igual período de 2006. A elevação da demanda no mercado cativo se deu,
sobretudo, nas classes residencial e comercial que têm maior margem de contribuição, com acréscimos de 7,9% e 5,4%, respectivamente.
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