Corporate Finance

Brasiliana Participações S.A.

Relatório de Avaliação de Acervo a Ser Cindido da AES Elpa
S.A. pelo critério do Patrimônio Líquido a Preços de
Mercado
11 de novembro de 2016

Estritamente
Privado e
Confidencial

novembro 2016

Conteúdo Sumário executivo

Empresa Avaliador Ajustes a valor de mercado

Glossário

À Administração da
Brasiliana Participações S.A.
Rua Comodoro, nº 569
Barueri – SP
11 de novembro de 2016
Atenção: Sr. Guilherme Viegas di Ricco
Avaliação da de Acervo a Ser Cindido da AES Elpa S.A. pelo critério do Patrimônio
Líquido a Preços de Mercado
Prezado Senhores,
A PricewaterhouseCoopers Corporate Finance & Recovery Ltda. (“PwCCF&R”) apresenta a seguir o
relatório de avaliação de acervo a ser cindido da AES Elpa S.A. (“Relatório”), conforme nossa
proposta de prestação de serviços profissionais endereçada à Brasiliana Participações S.A., datada
de 8 de novembro de 2016 (“Proposta”).
O escopo, objetivo, metodologia e resultados de nossos trabalhos estão descritos a seguir.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PricewaterhouseCoopers
Corporate Finance & Recovery Ltda.
Avenida Francisco Matarazzo, 1400
Torre Torino, Água Branca
São Paulo- SP – Brasil
CEP: 05001-903
T: +55 (11) 3674-2000
F: +55 (11) 3674-2000
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Contexto
A Brasiliana Participações S.A. (“Brasiliana” ou “Cliente”) está analisando
uma potencial reestruturação societária, envolvendo sua participação
direta e indireta na Eletropaulo. A Brasiliana possui 98,26% da AES Elpa
S.A. (“Elpa”), que por sua vez investe em 30,97% do capital da
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“Eletropaulo”
ou “Empresa”).
A reestruturação será feita em passos, sendo que em dois passos haverá
cisões da Brasiliana e da Elpa, e os acervos a serem cindidos dessas
empresas incluirão a participação direta e indireta que essas empresas
detêm na Eletropaulo.
Nesse contexto, a administração da Brasiliana (“Administração”),
solicitou à PwCCF&R a avaliação, pelo critério do patrimônio líquido
avaliado a preços de mercado, da Eletropaulo e de acervo a ser cindido da
Elpa, que compreenderá a participação da Elpa na Eletropaulo (“Acervo
Elpa”), e de acervo a ser cindido da Brasiliana (“Acervo Brasiliana”), o
qual compreenderá a participação da Brasiliana na Eletropaulo após a
incorporação do Acervo Elpa.
Os objetivos da reestruturação são: (i) simplificar a estrutura societária e
organizacional da Elpa e Eletropaulo, reduzindo custos da gestão, de
auditoria externa e publicação de demonstrações financeiras;
(ii) melhorar a liquidez financeira da Eletropaulo e reduzir seu nível de
endividamento; (iii) obter melhor liquidez dos investimentos dos
acionistas da Elpa na Eletropaulo; (iv) assegurar maior liquidez para os
acionistas minoritários da Elpa; e (v) tornar o processo de tomada de
decisões no âmbito da Eletropaulo mais eficiente. Ademais, a
reestruturação será efetuada de forma a não afetar a relação de valor das
ações dos acionistas não controladores da Eletropaulo, ou seja, mantendo
uma relação de troca de 1 para 1.
Brasiliana Participações S.A.
PwC

O presente Relatório se refere à avaliação do Acervo Elpa, e faz referência
ao “Relatório de Avaliação da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
São Paulo S.A. pelo critério do Patrimônio Líquido a Preços de Mercado”,
emitido na mesma data do presente Relatório.
Escopo e Objetivo
Conforme os termos de nossa proposta para prestação de serviços
profissionais, o objetivo de nosso trabalho foi efetuar a avaliação do
Acervo Elpa pelo critério do patrimônio líquido avaliado a preços de
mercado, para fins internos, com o único objetivo de apoiar a
Administração e os acionistas da Brasiliana em sua reestruturação.
A avaliação foi efetuada em observância ao art. 264 da Lei 6.404/76 (Lei
das Sociedades Anônimas) e à Instrução CVM 319.
Base de informações
A data-base considerada na avaliação foi 30 de junho de 2016 (“DataBase”). Nosso trabalho foi baseado substancialmente no balanço pro
forma do Acervo Elpa, fornecido pela Administração, para a data de 30 de
junho de 2016.
Adicionalmente, nos baseamos em informações contábeis e gerenciais
históricas da Eletropaulo referentes aos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2015 e 30 de junho de 2016, em entrevistas com a
Administração, e em dados gerenciais, informações adicionais, escritas
ou verbais, projeções de indicadores econômicos e em informações
projetivas da Eletropaulo providas pela Administração.
Exceto quando especificamente indicado, a fonte das informações
apresentadas neste Relatório é a Administração.
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Critério de avaliação
O critério utilizado para a avaliação do Acervo Elpa foi o do patrimônio
líquido a preços de mercado.
O valor do patrimônio líquido avaliado a preços de mercado deve ser
apurado tomando por base a venda ou a liquidação dos ativos e exigíveis
separadamente.
O valor de mercado deve corresponder ao valor expresso em caixa ou
equivalente ao qual a propriedade (ou qualquer outro ativo ou passivo)
poderia ser trocada entre um propenso comprador e um propenso
vendedor, com razoável conhecimento de ambos e inexistindo compulsão
para compra ou venda por um ou por ambos, sob condições de liquidação
ordenada (ou seja, não deve ser considerado o valor de liquidação em
condições de venda forçada).
Abordagem
Nosso trabalho incluiu os seguintes procedimentos:
 Entrevistas com a Administração;
 Apreciação do balanço patrimonial pro forma do Acervo Elpa na DataBase;

 Identificação dos ativos e passivos que poderiam apresentar diferenças
relevantes entre seus valores justos e os valores contábeis pelos quais
estão registrados;
 Realização dos cálculos para estimativa dos valores justos destes ativos
e passivos em nosso modelo de avaliação;
 Reflexo, via método de equivalência patrimonial, no patrimônio
líquido do Acervo Elpa da alteração no valor dos investimentos nas
empresas controladas;
 Cálculo dos efeitos de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre
os ajustes identificados, quando aplicável; e
 Elaboração de demonstrativo pro forma do patrimônio líquido
ajustado.
Ressalta-se que no caso do Acervo Elpa, os balanços apresentados são pro
forma, uma vez que estes acervos não representam uma entidade jurídica
existente na presente data, mas um conjunto de ativos e passivos que
pertencem à Elpa.
Para avaliação de determinados ativos e/ou passivos, foi necessário
efetuar o cálculo do valor presente da projeção de realização ou
pagamento desses itens, sendo que as premissas relacionadas a essas
projeções foram definidas pela Administração.

 Apreciação das demonstrações financeiras e dados gerenciais
históricos anteriores à Data-Base e das demonstrações financeiras
constantes do ITR da Eletropaulo na Data-Base;
 Discussão com a Administração os princípios contábeis e as políticas
adotadas na elaboração desses balanços;
 Análise dos balanços patrimoniais na Data-Base, com vistas a observar
os valores presentes de realização dos ativos e passivos registrados;
Brasiliana Participações S.A.
PwC
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Eventos subsequentes
O trabalho foi efetuado considerando a Data-Base de 30 de junho de
2016, e a posição patrimonial pro forma do Acervo Elpa. O presente
Relatório não reflete os eventos ocorridos entre a Data-Base e a data de
sua emissão. Nenhum fato relevante referente a esse período que possa
afetar significativamente os resultados da presente avaliação foi trazido
ao conhecimento da PwCCF&R durante os trabalhos.
A PwCCF&R não foi incumbida, e tampouco está obrigada, a atualizar o
presente Relatório após a data de sua emissão.

Documentos recebidos
A seguir, listamos os principais documentos fornecidos pela
Administração, ou obtidos de fontes públicas, que foram utilizadas no
trabalho:
 decreto 5025_2004 PROINFA.PDF
 reh20152003-2016 PROINFA
 Conciliação Estoque 1º SEM.xlsx
 Proj Kairos - Cisao ELPA - 30 06 2016 DFS v7 (em Reais).xlsx
 Agrupamento contas DF.xlsx
 Conciliação AI & AF (1).xlsx
 ITR 30.06.2016 AES Eletropaulo v3.pdf

Brasiliana Participações S.A.
PwC
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Conclusão
Apresentamos, a seguir, a estimativa do valor do patrimônio líquido do
Acervo Elpa a preços de mercado, na Data-Base:
Resultado da Avaliação - Acervo Elpa
Patrimônio líquido contábil

R$ mil
1.086.266

(+) Ajustes ao Ativo
Aumento/(Redução) em Investimento EP
Aumento/(Redução) no IR Diferido s/ Ágio Fiscal
Aumento/(Redução) no Benefício Fiscal do Ágio

306.552
(62.323)
(88.976)

(=) Total de Ajustes ao Patrimônio Líquido

155.253

Valor de Mercado do Patrimônio Líquido

1.241.519

No cálculo das relações de substituição das ações dos acionistas não
controladores, faz-se necessário excluir os benefícios fiscais em
decorrência da amortização de ágio e também IR diferido sobre ágio fiscal
já amortizado, uma vez que esses itens serão objeto de capitalização em
proveito dos acionistas controladores. Dessa forma, exclui-se o valor
desses itens assim como o valor dos ajustes a preços de mercado
efetuados.

Brasiliana Participações S.A.
PwC

A seguir, é apresentada tabela com o cálculo do Patrimônio Líquido a
Preços de Mercado desconsiderando os saldos referentes a acionistas
controladores:
Resultado da Avaliação - Acervo Elpa (Não Controladores)
Patrimônio líquido contábil
(-) Exclusão do IR Diferido s/ Ágio Fiscal
(-) Exclusão do Benefício Fiscal do Ágio

R$ mil
1.086.266
(238.549)
(183.105)

(+) Ajustes ao Ativo
Aumento/(Redução) em Investimento EP

306.552

Valor de Mercado do PL (Acionistas Não Controladores)

971.164

Destacamos que a compreensão completa da conclusão deste Relatório
somente ocorrerá mediante sua leitura integral. Dessa forma, não se deve
extrair conclusões de sua leitura parcial.
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Notas relevantes sobre trabalho
Um estudo de valor estima o valor de uma empresa, negócio ou ativo
dentro de um contexto teórico de uma transação não forçada, entre
participantes de mercado, em uma certa data. Negociações efetivas,
contudo, podem não refletir os elementos esperados dentro desse
contexto ou podem ser influenciadas por elementos específicos.
Consequentemente, transações efetivas não necessariamente ocorrem
pelo valor estimado em um estudo de valor ou avaliação. Nosso
trabalho não levou em consideração eventuais sinergias, motivos
estratégicos, economias de escala, ou outros benefícios que eventuais
investidores específicos poderiam ter ou perder no caso de troca de
controle societário.
Durante nosso trabalho, utilizamos informações e dados históricos e
projetados, fornecidos por escrito ou verbalmente pela Administração
ou obtidos das fontes mencionadas. Como toda previsão é subjetiva e
depende de julgamentos individuais, estando sujeita a incertezas, não
apresentamos as previsões como resultados específicos a serem
atingidos. Portanto, não estamos em condições de emitir e não
emitiremos parecer sobre os dados históricos, projeções e demais
informações contidas em nosso Relatório.

que não nos tenham sido formalmente divulgadas ou que não estejam
registradas na posição patrimonial da Data-Base do trabalho,
fornecida pela Administração.
Ressaltamos que não foi objeto desse trabalho a identificação e
avaliação de ativos intangíveis que não estavam contabilizados nas
demonstrações contábeis nem, tampouco, a identificação e
quantificação de eventuais passivos não registrados ou não revelados
pela Administração.
Ressaltamos que qualquer decisão sobre as condições de uma
potencial transação envolvendo os ativos e passivos que são objeto do
trabalho, inclusive no que tange a preços e valores, é de
responsabilidade exclusiva das administrações e sócios/acionistas das
partes envolvidas.
As somas dos valores individuais apresentados neste Relatório podem
ser diferentes do resultado da soma indicadas em razão de
arredondamento.

Nosso trabalho não representa uma auditoria, conforme as normas
geralmente aceitas de auditoria, e tampouco representa qualquer
forma de parecer, garantia ou certificação sobre as informações
recebida da Administração ou de terceiros e utilizadas em nossos
trabalhos, assim como sobre os respectivos resultados obtidos.
Nossos trabalhos não levaram em consideração quaisquer tipos de
contingências, insuficiências ou superveniências ativas ou passivas,

Brasiliana Participações S.A.
PwC
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Limitações de Responsabilidade
Nosso trabalho será desenvolvido visando aos objetivos descritos na
seção “Escopo e Objetivo”. Portanto, (i) nosso trabalho (incluindo
análises, resultados, conclusões, apresentações e qualquer outra
informação) não deverá ser utilizado para outras finalidades que não a
citada, e (ii) nossos relatórios não deverão ser publicados, circulados,
reproduzidos, ou divulgados a terceiros sem nossa aprovação prévia, por
meio de Carta de Acesso, por escrito, em cada caso, que poderá ou não ser
concedida ou ainda poderá ser concedida observando determinadas
condições.

indiretamente prejudicada pelos serviços a serem por nós prestados,
exceto na hipótese em que os eventuais prejuízos tenham sido causados
por conduta dolosa ou fraudulenta por parte da PwCCFR e diretamente
relacionados com os serviços prestados.

Não obstante, desde já concordamos que esse Relatório poderá ser
divulgado para as autoridades fiscais e para os auditores independentes
do Cliente.
No caso de concedermos permissão de acesso ao nosso Relatório a um
terceiro, este acesso estará sujeito a que (i) este terceiro assine um
documento isentando a PwCCFR de responsabilidade em relação ao
trabalho e ao nosso Relatório (sendo os termos deste documento
determinados exclusivamente pela PwCCFR), e (ii) o Relatório seja
apresentado na íntegra.
Não assumiremos qualquer responsabilidade por perdas ocasionadas ao
Cliente, à Empresa, a seus respectivos sócios, diretores, ou a outras
partes, como consequência da nossa utilização dos dados e informações
fornecidas pela Administração, ou obtidas de outras fontes, assim como
da publicação, divulgação, reprodução ou utilização de nosso Relatório de
forma contrária ou sem observância das ressalvas dos parágrafos
anteriores.
Em nenhuma circunstância a PwCCFR, seus sócios, prepostos e
funcionários serão responsáveis por indenizar qualquer parte direta ou

Brasiliana Participações S.A.
PwC
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Acervo Elpa
O Acervo Elpa é composto principalmente por participação direta na
Eletropaulo e de ágios registrados referentes a aquisição dessa
participação.

A Eletropaulo apresentou no primeiro semestre de 2016 um faturamento
líquido de R$ 5,68 bilhões de reais e um lucro líquido de R$ 34 milhões.
Dados operacionais (base: 2015)
 7.165 colaboradores próprios

Breve descrição da Empresa

 4.526 km² de área de concessão

por ágios registrados referentes à A Eletropaulo é uma companhia de
capital aberto com ações listadas na BMF&Bovespa, autorizada a operar
como concessionária de Serviço Público de Distribuição de Energia
Elétrica, principalmente para a distribuição e comercialização de energia
elétrica em 24 municípios da região metropolitana da Grande São Paulo, e
tem suas atividades regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional
de Energia Elétrica – ANEEL, vinculada ao Ministério de Minas e Energia.
O contrato da Eletropaulo de Concessão de Distribuição de Energia
Elétrica nº 162/1998, assinado em 15 de junho de 1998 (Resolução ANEEL
nº 72, de 25 de março de 1998), tem prazo de duração de 30 anos.
Em 30 de junho de 2016, a Eletropaulo atendia aproximadamente a 7,0
milhões de unidades consumidoras. No primeiro semestre de 2016
forneceu 17.741 GWh de energia elétrica. Abaixo, é apresentada a divisão
desse fornecimento por segmentos de atuação:
Energia faturada por classe de
consumidor

(em GWh)

 Mais de 1,5 mil unidades consumidoras por km², a maior densidade
entre as distribuidoras do Brasil
 24 municípios atendidos
 20,1 milhões de pessoas atendidas
 6,9 milhões de unidades consumidoras
 44.236,8 GWh de energia distribuída para o mercado cativo e
clientes livres
 Participação no fornecimento de energia elétrica consumida:
- 34% no Estado de São Paulo
- 10% no Brasil
 152 subestações
 14.275 MVA de capacidade instalada
 1.847,6 km de linha de subtransmissão
 208.129 transformadores de distribuição

Residencial

7.879

Comercial

6.341

Industrial

2.127

 2.189,55 km de rede de distribuição subterrânea

Outras Classes

1.394

 1,2 milhão de postes

Brasiliana Participações S.A.
PwC

 38.497 km de rede de distribuição aérea
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Abrangência de atuação

Breve Descrição do mercado

A Eletropaulo distribui energia em 24 municípios da região metropolitana
da Grande São Paulo, conforme demonstrado no mapa abaixo:

Conforme dados da ANEEL-PROINFA base dezembro de 2015, a
Eletropaulo atende anualmente cerca de 43.7 GWh de consumo de energia
elétrica, de um total no Brasil de cerca de 397.4 GWh. Desta forma, a
participação de mercado implícita é de cerca de 11%.
Histórico do consumo nacional de energia elétrica
O ano de 2004 representou um marco para o mercado brasileiro de
eletricidade. Naquele ano, foi introduzido o Novo Modelo do Setor Elétrico,
que visa a garantir a segurança no suprimento, além de promover a
modicidade tarifária e a inserção social.
Desde a implementação do novo modelo até o fim de 2014, o consumo de
energia elétrica no Brasil cresceu 43,33%. A série histórica do consumo
elétrico nacional é apresentada no gráfico ao lado.

Brasiliana Participações S.A.
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Projeções da demanda nacional
Segundo dados do Plano Decenal de Energia (“PDE 2024”) elaborado pelo Ministério de Minas e Energia (MME), espera-se que o consumo de
energia elétrica apresente uma expansão de 47% nos próximos 10 anos, passando de 471 TWh em 2014 para 692 TWh em 2024, conforme
apresentado na tabela abaixo:
Aum entos percentuais

Consum o de eletricidade (T Wh)
Residencial
Industrial
Comercial
Outros
Consum o de eletriciadade

2015
135,3
170,2
92,3
73,1
470,9

%
29%
36%
20%
16%
100%

2019
156,3
187,6
109,2
84,4
537,4

%
29%
35%
20%
16%
100%

2024
197,2
239,6
147,8
107,6
692,1

%
28%
35%
21%
16%
100%

2015/2019
15,5%
10,2%
18,3%
15,4%
14,1%

2015/2024
45,7%
40,8%
60,2%
47,1%
47,0%

Fonte: PDE 2024

Projeção de ampliação da capacidade geradora
A fim de atender às expectativas de expansão da demanda, planeja-se um aumento de 73 GW na capacidade nacional de geração, ampliando os
133 GW já existentes nos mais de 3000 empreendimentos em operação no final de 2014 para 206 GW em 2024.
Aum entos percentuais
Capacidade instalada (GW)
Hidraulica *
Térmica
BIO + PCH + EOL + SOL
Nuclear
Capacidade instalada

2014
%
89,8 67,5%
19,6 14,8%
21,6 16,2%
2,0
1,5%
133,0

2019
%
109,0 63,4%
23,3 13,6%
36,1 21,0%
3,4
2,0%
171,9

2024
%
117,0 56,8%
29,6 14,4%
56,4 27,4%
3,0
1,5%
206,1

2014/2019
21,4%
18,9%
67,2%
70,6%
29,2%

2014/2024
30,3%
51,1%
161,2%
50,8%
54,9%

* A s PCH's sã o seg r eg a da s dessa cla ssifica çã o pa r a efeit os de a n á lise set or ia l por con t a da s pa r t icu la r ida des dos pr ojet os
Fonte: PDE 2024
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Composição Acionária

A seguir, é apresentada a composição acionária da Eletropaulo na Data-Base:

Brasiliana Participações S.A.
PwC
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Informações Financeiras

A seguir são apresentados os resultados históricos da Empresa:

Receita operacional líquida (ROL)
(%) Variação anual
(-) Custos com energia elétrica
(%) Receita Líquida
(-) Custos de operação
(%) Receita Líquida

2014
10.549.559

2015
11.461.804
8,6%

(7.888.091)
74,8%
(2.185.410)
20,7%

(7.677.180)
67,0%
(2.822.036)
24,6%

S1_2016
5.680.696
(3.767.461)
66,3%
(1.777.240)
31,3%

(=) Lucro bruto

476.058

962.588

135.995

EBITDA
(%) Margem EBITDA

476.058
4,5%

962.588
8,4%

371.765
6,5%

(470.528)

(490.676)

(235.770)

EBIT
(%) Margem EBIT

5.531
0,1%

471.912
4,1%

135.995
2,4%

Resultado financeiro
IR/CS

(201.905)
64.628

(312.936)
(57.837)

(75.248)
(26.697)

Lucro líquido

(131.746)

101.139

34.050

Depreciação e amortização

Brasiliana Participações S.A.
PwC
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Informações Financeiras (cont.)

A seguir, são apresentados os balanços históricos e na Data-Base da
Eletropaulo (em R$ mil):
Ativo

2013

2014

2015

jun/16

10.694.051

11.590.259

13.274.827

13.078.038

Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Aplicações Financeiras
Contas a Receber
Estoques
Tributos a Recuperar
Despesas Antecipadas
Outros Ativos Circulantes

2.675.679
154.210
819.951
1.284.849
54.822
170.519
28.312
163.016

3.327.228
181.260
727.891
1.823.687
63.137
129.898
28.584
372.771

4.594.108
146.621
384.557
2.619.926
63.957
119.423
36.609
1.223.015

4.290.164
138.468
1.200.444
2.268.801
87.754
102.596
37.873
454.228

Ativo Não Circulante
Contas a Receber
Tributos Diferidos
Outros Ativos Não Circulantes
Investimentos
Imobilizado
Intangível

8.018.372
42.561
278.878
1.949.925
9.500
14.580
5.722.928

8.263.031
19.900
499.851
2.677.957
8.769
11.100
5.045.454

8.680.719
35.666
438.191
2.994.666
13.130
40.688
5.158.378

8.787.874
35.245
784.910
2.762.374
13.130
47.038
5.145.177

Ativo Total

Brasiliana Participações S.A.
PwC

Passivo

2013

2014

2015

jun/16

Passivo Total

7.864.589

9.022.451

10.435.682

10.910.932

Passivo Circulante
Obrigações Sociais e Trab
Fornecedores
Obrigações Fiscais
Empréstimos e Financ
Outras Obrigações
Provisões

2.220.725
1.456
1.154.993
283.720
120.715
468.369
191.472

3.319.501
1.589
1.561.434
570.667
591.355
426.348
168.108

4.520.867
103.623
1.926.785
530.850
727.910
1.064.770
166.929

3.618.220
124.186
1.248.220
572.833
878.645
607.521
186.815

Passivo Não Circulante
Empréstimos e Financ
Outras Obrigações
Provisões

5.643.864
2.627.100
2.701.356
315.408

5.702.950
2.480.537
2.922.906
299.507

5.914.815
2.874.632
2.720.743
319.440

7.292.712
2.812.236
4.143.211
337.265

Estritamente Privado e Confidencial
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Acervo Elpa – Balanço Pro Forma

A seguir, é apresentado o balanço pro forma do Acervo Elpa, na DataBase:
R$ mil

30/06/2016
Ativos
IR Diferido s/ Ágio Fiscal
Investimento EP
Benefício fiscal ágio
Ágio Elpa em EP
Prov isão CVM 319
Passivos
PL

Brasiliana Participações S.A.
PwC

1.269.371
238.549
664.612
183.105
538.543
(355.438)
0
989.998

Estritamente Privado e Confidencial
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PricewaterhouseCoopers

Nossos escritórios no Brasil:

Mundo - A PwC é um network global de firmas separadas e
independentes que trabalham de forma integrada na prestação de
serviços de Assessoria Tributária, Empresarial e de Auditoria. As firmas
que compõem o network global estão presentes em cerca de 160 países
e congregam mais de 180 mil colaboradores e sócios em todo o mundo.
O conhecimento, a experiência e a capacidade de nossos profissionais
em desenvolver soluções criativas permitem criar valor para nossos
clientes, acionistas e stakeholders com o mínimo de riscos. Nossa
atuação é pautada pelo rigor na adoção das boas práticas de governança
corporativa e pela ética na condução dos negócios.

Recife
Brasil - Presente no país desde 1915, quando inaugurou seu primeiro
escritório no Rio de Janeiro, a PwC Brasil possui cerca de 5.300
profissionais distribuídos em 17 escritórios em todas as regiões
brasileiras. O aspecto mais estratégico dessa estrutura pulverizada é
garantir que, além da capacitação e especialização inerentes a todos os
profissionais da PwC Brasil, os colaboradores regionais tenham amplo
conhecimento das culturas e das vocações econômicas próprias de cada
região. Esse conhecimento da sociedade em que atuam, a experiência
profissional e a excelência acadêmica dos colaboradores das firmas são
fatores que garantem a eficiência na prestação de serviços do network.

Brasília
Salvador
Goiânia
S. José dos Campos

Além disso, o profundo comprometimento das firmas com princípios
éticos e com a transparência em relação às suas atividades faz da PwC
no Brasil um símbolo inequívoco de qualidade e confiabilidade para
seus clientes.

Brasiliana Participações S.A.
PwC
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Ribeirão Preto
Campinas
Sorocaba
Maringá

Belo
Horizonte
Barueri
Rio de Janeiro
São Paulo
Curitiba
Florianópolis
Caxias do Sul
Porto Alegre
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PwCCF&R no Brasil
No Brasil, a PwC conta, há mais de 30 anos, com um time dedicado a
Corporate Finance, abrangendo serviços de assessoria em negociação
de empresas, avaliação de empresas e de negócios e captação de
recursos.
Nossa estrutura tem, atualmente, cerca de 80 profissionais, sendo nove
sócios.
Entre nossos clientes, estão empresas de diversos portes, desde
empresas nacionais de médio porte até grandes grupos nacionais.
Os segmentos atendidos abrangem praticamente todas os setores da
economia, incluindo Bancos, Seguradoras e Instituições de Serviços
Financeiros.
Além da experiência do próprio time de Corporate Finance, a PwC
mantém grupos multidisciplinares dedicados a setores-chave da
economia. Quando necessário, servem como fonte de referência e
informações para o desenvolvimento dos projetos.

 Para análise de viabilidade de negócios e empreendimentos, desde
iniciativas “greenfield” até a análise ‘continuidade de operação vs
encerramento’;
 Em disputas jurídicas ou arbitrais, inclusive atuando como peritos;
 Para justificativa de valor de ágio, frente a autoridades fiscais;
 Para o cumprimento das normas contábeis, regidas pelo IFRS e
outras normas similares; e
 PPA (alocação do preço de aquisição), valor justo de ativos e
passivos, ativos biológicos etc.
Nossa equipe também presta suporte aos times de auditoria na revisão
de avaliações e estudos de valor elaborados por nossos clientes de
assurance ou por terceiros contratados por estes clientes. Dessa forma,
a experiência de nosso time é alavancada, já que esse efetua ou revisa
cerca de 300 a 400 avaliações por ano, nos mais diversos setores da
economia.

O portfolio de serviços da PWCCF&R inclui ainda a assessoria bemsucedida a compradores e vendedores em diversas transações.
Nossa experiência é em avaliações de empresas, incluem:
 Avaliações para fins de troca de participações, em que a os valores de
cada empresa definem a razão de troca; muitas destas avaliações
foram para fins públicos, inclusive para registro na CVM;
 Para captação de recursos no mercado aberto;
 Suporte a empresas na análise de licitações, leilões e definição de
lances;

Brasiliana Participações S.A.
PwC
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Profissionais envolvidos na presente avaliação

Kieran McManus
PwC Brasil

Renato Pereira
PwC Brasil

José Thompson
PwC Brasil

Sócio

Sócio

renato.pereira@pwc.com

kieran.mcmanus@pwc.com

Renato Pereira é sócio da PwC em São Paulo, na área
de Corporate Finance, líder da prática de Valuations &
Economics. Possui mais de 25 anos de experiência,
atuando em bancos de investimento e em consultorias
de M&A, sendo 8 anos em cargos executivos de alto
nível. Renato efetuou ou atuou como revisor em mais
de 1.000 projetos de avaliação econômico-financeira,
purchase price allocations, estudos de viabilidade e
revisão de projeções financeiras, envolvendo diversos
segmentos de negócio da economia e assistindo
grandes empresas nacionais e multinacionais.
Adicionalmente, atua como assessor de fusões e
aquisições desde 1996, tendo participado em vários
projetos e negociações envolvendo empresas de
segmentos diversos, com especial foco no setor de
alimentos.
No setor elétrico, Renato possui como experiência
atuação em avaliações e revisões de empresas de
distribuição, transmissão, e geração, incluindo plantas
hidroelétricas, eólicas, térmicas e cogeração.
Renato é formado em Economia pela PUC-RJ, possui
Especialização em Administração de Empresas, com
foco em finanças, também pela PUC-RJ, e é técnico
em processamento de dados pelo Instituto de
Tecnologia ORT. É fluente em Inglês, Espanhol e
Português (língua nativa).

Brasiliana Participações S.A.
PwC

Kieran é Sócio e líder de Capital Markets da PwC no
Brasil. Ingressou no escritório de São Paulo em
1994 e no trabalhou no escritório da PwC em New
York, em 1999.
Liderou diversas conversões de demonstrações
financeiras para o IFRS e o USGAAP, e é
responsável pela revisão de aspectos técnicos de
combinações de negócios.
Kieran é Bacharel em Engenharia Elétrica e
Eletrônica pela Queens University Belfast e
Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo
com Pós-graduado em Ciências Contábeis, pela
Universidade de Ulster;

Kieran possui diversas certificações nacionais e
internacionais, como DipIFRS - pela Association of
Chartered Certified Accountants , Contador no
Brasil pelo Conselho Regional de Contabilidade;
Chartered Accountant no Canadá (Canadian
Institute of Chartered Accountants); Fellow
Chartered Accountant na Inglaterra e País de Gales
(Institute of Chartered Accountants in England and
Wales); Certified Public Accountant Business
Valuations (CPA BV) nos Estados Unidos
(American Institute of Certified Public Accountants
- AICPA)

Estritamente Privado e Confidencial

Diretor
j.thompson@pwc.com
José Thompson é Diretor na equipe de Corporate
Finance da PwC, tendo participado de diversos
projetos de avaliação econômico-financeira,
purchase price allocations, estudos de viabilidade,
assessoria em fusões e aquisições e recuperação de
empresas.
Adicionalmente, também atua na prática de fusões
e aquisições, tendo já participado de mais de 25
projetos de assessoria a compradores e vendedores.
Suas indústrias de expertise incluem, dentre outros,
os setores de tecnologia, produtos industriais,
comércio varejista, oil & gas, etanol, distribuição de
químicos, alimentos & bebidas, lácteos e educação.
Além de sua experiência na equipe de Corporate
Finance da PwC (onde atua desde 2007), José
também possui experiência relevante em trabalhos
de due diligence, tanto para clientes nacionais em
internacionais (em diversas indústrias) realizados
na época de sua atuação na equipe de Transaction
Services da PwC.
José é formado em Administração pela EAESP-FGV
(SP) e possui MBA Executivo em Finanças pelo
INSPER (antigo IBMEC).
É fluente em Inglês, Espanhol, Alemão e Português
(língua nativa).
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Credenciais selecionadas de relatórios e laudos de avaliação

Empresa

Setor

Capital

nov/15

HSBC Brasil

Financeiro

Aberto

mar/15

Hospital em Belo Horizonte

Saúde

Fechado

jan/15

Fabricante de pneus

Automotivo

Fechado

dez/14

Estatal de energia

Energia

Fechado

2014

Produtora de tabaco

Consumo

Fechado

abr/14

Empresa de software

Tecnologia

Fechado

jan/14

Coelce - Companhia Energética do Ceará S.A.

Utilidade Pública

Aberto

2014

Prestadora de Serviços Hospitalares em Goiás

Saúde

Fechado

set/13

Banco Renner

Financeiro

Fechado

ago/13

Link S.A. CTVM

Financeiro

Fechado

jul/13

Banco CR2

Financeiro

Fechado

jul/13

Centro Clínico Gaúcho

Saúde

Fechado

mai/13

Amil Participações

Saúde

Fechado

mai/13

PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do BB

Financeiro

Fechado

abr/13

Rasip Agro Pastoril S.A.

Agropecuário

Aberto

jan/13

Marítima Seguros

Seguros e Resseguros

Fechado

2013

Hospital e planos de saúde no Espírito Santo

Saúde

Fechado

set/12

Novo Pag. Admin. Meios Eletrônicos de Pagamento S.A.

Financeiro

Fechado

Data

Brasiliana Participações S.A.
PwC
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Credenciais selecionadas de relatórios e laudos de avaliação

Data

Empresa

Setor

Capital

jun/12

IRB-Brasil Resseguros S.A.

Seguros e Resseguros

Fechado

mar/12

Braspag Tecnologia em Pagamento Ltda.

Financeiro

Fechado

jan/12

Bem-Vindo Promotora de Vendas

Financeiro

Fechado

dez/11

Banco Espírito Santo Cabo Verde S.A.

Financeiro

Fechado

dez/11

Banco Espírito Santo Angola S.A.

Financeiro

Fechado

out/11

Ampla Investimentos e Serviços S.A.

Invest. e Particip.

Aberto

out/11

Ampla Energia e Serviços S.A.

Utilidade Pública

Aberto

set/11

Banco do Estado do Rio de Janeiro - BERJ

Financeiro

Aberto

ago/11

Rodovias do Tietê

Construção e Transporte

Fechado

ago/11

Banese Corretora de Seguros

Corretagem de Seguros

Fechado

set/11

Banescard Administração de Cartões

Financeiro

Aberto

jul/11

Usiminas Mineração

Materiais Básicos

Aberto

mai/11

LPS Brasil Consultoria de Imóveis S.A.

Corretora de Imóveis

Aberto

mar/11

Bunge-Terfron

Materiais Básicos

Aberto

jan/11

Banco Patagônia

Financeiro

Aberto

out/10

CBD (Extra Eletro, Ponto Frio e FIC)

Consumo

Aberto

out/10

Globex Utilidades S.A.

Consumo

Aberto

out/10

Nova Casas Bahia

Consumo

Fechado

Brasiliana Participações S.A.
PwC
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Clientes da PwC com projetos sobre o setor elétrico
Agência reguladora
 Aneel - Agência Nacional de Energia Elétrica.






Instituto
 Instituto Acende Brasil.
Geradoras
 AES Tietê;
 Baesa - Energética Barra Grande S.A.;
 Brennand Energia;
 Campos Novos Energia S.A.;
 Corumbá Concessões;
 Desenvix Energias Renováveis S.A.;
 Dona Francisca S.A.;
 Duke Energy;
 EDP Lajeado Energia S.A.;
 Eletrobrás (Centrais Elétricas Brasileiras S.A.);
 Eletronorte (Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.);
 Energimp;
 Enerpeixe S.A.;
 Equatorial Energia;
 FAFEN Energia S.A.;
 Furnas Centrais Elétricas S.A.;
 Guascor do Brasil Ltda;
 Itaipu Binacional;
 Itiquira Energética S.A.;
Brasiliana Participações S.A.
PwC

MPX Energia S.A.;
Neoenergia;
Samarco Mineração S.A.; e
Tractebel.

Distribuidoras
 AES Sul Distribuidora Gaúcha S.A.;
 Ampla Energia e Serviços S.A.;
 Bandeirante Energia S.A.;
 Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig;
 Companhia Luz e Força Santa Cruz;
 COPEL – Companhia Paranaense de Energia S.A.;
 DME Distribuição S.A.;
 Elektro Eletricidade e Serviços S.A.;
 Endesa Latino América S.A.;
 Enersis S.A.;
 Light S.A.; e
 RGE – Rio Grande Energia S.A..
Comercializadoras
 Enertrade Comercializadora de Energia S.A..
 Transmissoras
 ETEO – Empresa de Transmissão de Energia do Oeste Ltda.;
 Transener Internacional Ltda.; e
 State Grid Brazil Holding S.A..

Estritamente Privado e Confidencial
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Alguns dos projetos realizados pela PwC no setor
Light Serviços de Eletricidade S.A. - Rio de Janeiro

Baesa - Energética Barra Grande S.A.

• Assessoria na reestruturação financeira de US$ 688 milhões;

• Revisão da taxa de desconto utilizada para a contabilização dos ativos
e passivos relacionados com a UBP.

• PwC foi apontada por dois bancos líderes do passivo sindicalizado,
composto por mais de 20 instituições; e
• Avaliação econômica da empresa Equatorial Energia e da Light
Ampla Energia e Serviços S.A. e Ampla Investimentos e
Serviços S.A.
• Laudo de avaliação econômica e financeira da Ampla Energia e
Serviços S.A. e da Ampla Investimentos e Serviços S.A. com
finalidades de lançamento de duas OPAs (Oferta Pública de
Aquisição de Ações).

Copel
• Elaboração de modelo de avaliação econômica e financeira para as
companhias que participaram de leilões de concessões públicas das
linhas de transmissão fornecidas pela Aneel.
Eletrobrás
• Revisão da análise de impairment dos ativos permanentes da
Empresa (teste de impairment).
Instituição Acende Brasil

Brennand Energia
• Elaboração de modelo de avaliação econômica e financeira das
companhias do grupo, incluindo as pequenas centrais hidrelétricas
(PCHs), usinas hidrelétricas de energia (UHEs)e as eólicas, para a
análise da fusão e troca de ações entre os acionistas

• Elaboração de memorando informativo sobre o impacto da carga
tributária sobre o setor elétrico; e
• Elaboração de projeções que demonstrem o impacto no futuro dos
tributos e encargos setoriais incidentes sobre as operações no setor
elétrico.

State Grid Brazil Holding S.A.
• Elaboração de modelo de avaliação econômica e financeira de 100%
das ações das empresas ETEE e ETIM, baseado na metodologia de
rentabilidade futura.

Neoenergia
• Revisão da análise de impairment dos ativos permanentes da
Empresa (teste de impairment).

Energimp
• Revisão da análise de impairment do ágio da Empresa (teste de
impairment).

Brasiliana Participações S.A.
PwC
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Declarações
A PwCCF&R declara que:
 Na data deste Relatório, nenhum dos profissionais da PwCCF&R
que participaram do projeto são titulares de ações ordinárias e/ou
preferenciais de emissão da Eletropaulo, da Elpa ou da Brasiliana,
nem derivativos nelas referenciados, bem como não são
administradores de valores mobiliários da Eletropaulo, da Elpa ou
da Brasiliana.
 Não possui conflito de interesses com a Eletropaulo, a Elpa ou a
Brasiliana, seus acionistas controladores e seus administradores,
que lhe diminua a independência necessária ao desempenho de
suas funções em relação à elaboração do Relatório.
 Na data deste Relatório, a PwCCF&R mantém relacionamento
comercial com a Eletropaulo, a Elpa e a Brasiliana, suas
controladas, coligadas, que não impactam a análise realizada na
elaboração deste Relatório.
 O processo interno de elaboração e aprovação do Relatório inclui a
condução dos trabalhos por um time compreendendo
consultor(es) e gerente(s), sob a direção geral de um sócio e um
diretor, que conduziu entrevistas com a Administração. O trabalho
final foi revisado por um segundo sócio não envolvido na execução
dos trabalhos e na preparação do Relatório. A aprovação interna
deste Relatório incluiu a revisão metodológica e de cálculos pela
liderança da equipe envolvida no trabalho. A versão preliminar do
Relatório foi submetida à aprovação da Brasiliana antes da sua
emissão em formato final.

Brasiliana Participações S.A.
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Ajuste referente ao investimento na Eletropaulo

Ágio e IR diferido sobre ágio

O valor contábil do patrimônio líquido da Eletropaulo é de
R$ 2.167.106 mil.

O ágio registrado no Acervo Elpa referente ao investimento na
Eletropaulo, no valor de R$ 538.543 mil, foi considerado nulo, observando
os termos do Instrução CVM 319. Não obstante, o imposto de renda
diferido ativo resultante do benefício fiscal esperado desse ágio, no valor
de R$ 183.105 mil, é um ativo que remanesce, sendo que seu valor está
atrelado à dedutibilidade de sua amortização.

Com base no “Relatório de Avaliação da Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A. pelo critério do Patrimônio Líquido a
Preços de Mercado”, emitido na mesma data do presente Relatório, o
valor do patrimônio líquido a preços de mercado da Eletropaulo na DataBase é de R$ 3.156.954 mil.
Para fins de cálculo da relação de substituição de ações, faz-se necessário
desconsiderar a provisão das opções outorgadas de R$ 21.094 mil. Dessa
forma, o valor do patrimônio líquido a preços de mercado da Eletropaulo
após as opções é de R$ 3.135.860 mil.
Tendo em vista que, na Data-Base, o Acervo Elpa detinha 30,97% das
ações da Eletropaulo, o valor contábil desse investimento no Acervo Elpa é
de R$ 664.612 mil. Esse valor foi então ajustado com base no método de
equivalência patrimonial, tomando-se como base o patrimônio líquido a
mercado da Eletropaulo, após as opções, conforme a referida avaliação da
Eletropaulo. Portanto, o valor a preços de mercado desse investimento foi
considerado como sendo R$ 971.164 mil, resultando em um aumento no
valor do investimento na Eletropaulo de R$ 306.552 mil.
Ajustes ao Patrimônio Líquido Referente aos Ativos

Adicionalmente, o Acervo Elpa possui registrado IR diferido ativo sobre
ágio fiscal no valor de R$ 238.549 mil, referente ao efeito fiscal atrelado à
parcela do ágio que já havia sido amortizada contabilmente, do momento
de sua geração até a Data-Base, mas que não foi aproveitada fiscalmente.

Os valores de mercado dos dois componentes foram estimados com base
nos respectivos prazos de amortização previstos. Com relação ao benefício
fiscal atrelado à parcela do ágio que ainda não havia sido amortizada
contabilmente (IR diferido), este foi considerado como amortizável
fiscalmente até o prazo final da concessão (12 anos). Quanto ao benefício
fiscal atrelado à parcela do ágio que já havia sido amortizada
contabilmente, este foi considerado como amortizável fiscalmente em
cinco anos.
O valor presente desses benefícios foi calculado considerando uma taxa de
desconto de 13,5%, balizada pela taxa WACC estimada para a Eletropaulo.

R$ mil
Ajustes ao Patrimônio Líquido Referente aos Ativos

Aumento/(Redução) em Investimento EP

306.552

(=) Total de Ajustes sobre o Ativo

306.552

Aumento/(Redução) no IR Diferido s/ Ágio Fiscal
Aumento/(Redução) no Benefício fiscal ágio
(=) Total de Ajustes sobre o Ativo
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Valor
(62.323)
(88.976)
(151.299)
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Ajustes (cont.)
Impostos diferido sobre os ajustes

Dado a natureza dos ajustes, não foram considerados impactos
tributários de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre as mais
ou menos valias identificadas.
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 Capital Asset Pricing Model - Modelo que estuda a relação entre risco estimado e a rentabilidade estimada. O modelo firma que a
rentabilidade de um ativo resulta da soma de uma taxa de juro sem risco com um prêmio de risco.
 Cash flow to equity – Fluxo de caixa para o acionista
 EBITDA = Lucro Antes do Juros, Impostos, Depreciação e Amortização
 Enterprise Value – Valor da empresa
 Equity Value – Valor da empresa para o acionista. Essencialmente é o valor da empresa decrescido de dívida líquida
 Free Cash Flow to Firm – Fluxo de caixa para a firma
 Mid-year convention – convenção do meio ano – Considera que o fluxo de caixa é realizado no meio do ano.
 Risk free rate – Taxa livre de risco
 Securities and Exchange Commission - agência federal dos Estados Unidos que detém a responsabilidade primária pela aplicação das leis
de títulos federais e a regulação do setor de valores mobiliários e outros mercados de valores eletrônicos nos Estados Unidos.
 Terminal Value – Valor Terminal de liquidação dos ativos e passivos ao término da concessão
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O termo “PwC” refere-se à rede (network) de firmas membro da PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ou, conforme o contexto determina, a
cada uma das firmas membro participantes da rede da PwC. Cada firma membro da rede constitui uma pessoa jurídica separada e independente e que não
atua como agente da PwCIL nem de qualquer outra firma membro. A PwCIL não presta serviços a clientes. A PwCIL não é responsável ou se obriga pelos atos
ou omissões de qualquer de suas firmas membro, tampouco controla o julgamento profissional das referidas firmas ou pode obrigá-las de qualquer forma.
Nenhuma firma membro é responsável pelos atos ou omissões de outra firma membro, nem controla o julgamento profissional de outra firma membro ou da
PwCIL, nem pode obrigá-las de qualquer forma.

