COPEL – Teleconferência
Resultados do 3º Trimestre de 2008
14 de Novembro de 2008 – 11:30h (horário de Brasília)

1º Slide
Operadora: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem vindos à teleconferência da Companhia
Paranaense de Energia – COPEL, para apresentação dos Resultados referentes ao terceiro trimestre de 2008.
Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da
Companhia e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão
fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram por favor
solicitar a ajuda de um operador digitando *0.
2º Slide
Antes de prosseguir, esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa
teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da COPEL, projeções e metas operacionais e
financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Companhia, bem como em informações
atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos,
incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem
ou não ocorrer. Os investidores precisam compreender que condições econômicas gerais, condições da
indústria e outros fatores operacionais, podem afetar o desempenho futuro da COPEL e podem conduzir a
resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras.
Agora, passamos a palavra ao Senhor Paulo Roberto Trompczynski, Diretor de Finanças, Relações com
Investidores e Controle de Participações, que fará a apresentação dos destaques operacionais e financeiros da
COPEL. Também estão presentes o Senhor Rubens Ghilardi – Diretor Presidente e o Senhor Élzio Batista
Machado - Diretor Adjunto.
3º Slide
Sr. Paulo: Bom dia a todos e muito obrigado por participarem desta teleconferência, que tem por objetivo
apresentar os resultados da COPEL referentes ao terceiro trimestre de 2008.
A apresentação, que está sendo transmitida pelo nosso site – www.copel.com/ri - inclui um breve sumário dos
resultados financeiros, do endividamento e das aplicações do caixa da Companhia e, por fim, dos principais
destaques ocorridos no período. Ao final da apresentação, estaremos à disposição dos senhores para
responder perguntas que possam surgir.
4º Slide
No slide nº 4, apresentamos o lucro líquido registrado até setembro de 2008, que foi de 899 milhões de reais,
montante superior em 13% ao apresentado no mesmo período do ano anterior. Esse aumento expressivo foi
motivado, basicamente, pela elevação nas vendas de energia.
5º Slide
No quinto slide demonstramos o comportamento da receita operacional líquida da COPEL, que apresentou
crescimento de 6% nos primeiros nove meses de 2008, quando comparado ao mesmo período de 2007. Essa
variação deve-se, principalmente, ao crescimento de 6,4% nas vendas de energia para o mercado cativo. O
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mercado fio da Copel Distribuição (composto pelo mercado cativo, pelo suprimento a concessionárias dentro do
Estado do Paraná e pela totalidade de consumidores livres existentes na sua área de concessão) também
registrou considerável crescimento, com variação de 6,6%, refletido no aumento acima de 100 milhões de reais
verificado na conta disponibilidade da rede elétrica.
6º Slide
No sexto slide vemos o comportamento dos custos e despesas operacionais da COPEL, que atingiram, no
acumulado até setembro, 2 bilhões e 878 milhões de reais, montante 9% superior ao registrado no mesmo
período de 2007. Essa elevação se explica basicamente pelos seguintes fatos:
1º variação de 27% na conta energia elétrica comprada para revenda em razão do estorno ocorrido em 2007,
de cerca de 100 milhões de reais, referente a faturas canceladas da CIEN – o que causou um efeito não
recorrente. Também contribuíram para essa elevação, os maiores custos com energia comprada de Itaipu
e dos leilões de energia;
2º foram provisionados, em setembro de 2008, 49 milhões de reais na conta pessoal referente à participação
nos lucros e resultados dos primeiros nove meses de 2008; e
3º elevação em serviços de terceiros devido a maiores gastos com manutenção do sistema elétrico, com
telecomunicações e com processamento e transmissão de dados.
7º Slide
No próximo slide, vemos o comportamento do LAJIDA que alcançou 1 bilhão e meio de reais nos primeiros
nove meses de 2008. Essa geração de caixa da Companhia ficou um pouco abaixo da verificada nos primeiros
nove meses de 2007.
A margem do LAJIDA foi de 36%, repetindo basicamente os mesmos níveis apresentados nos dois últimos
anos.
8º Slide
No 8º slide, vemos a evolução da rentabilidade do Patrimônio Líquido nos últimos anos. De janeiro a setembro
de 2008, esse índice alcançou 12,7%, percentual idêntico ao registrado no mesmo período de 2007. Cabe
registrar que a rentabilidade verificada em 2006 deveu-se a efeitos não recorrentes, principalmente a reversão
de valores referentes ao gás para a usina termelétrica de Araucária.
No outro gráfico verificamos o comportamento da margem operacional, que, nesse período atingiu 32%.
9º Slide
No slide nº 9, apresentamos o perfil da dívida da COPEL em 30 de setembro de 2008. O total da dívida
registrada é de quase 2 bilhões de reais. O índice de endividamento sobre o patrimônio líquido ficou em 24,3%.
Desconsiderando a dívida da Elejor e da Compagas, empresas consolidadas com a COPEL, o índice ficaria em
19,2%.
Esse é um dos menores índices de endividamento do setor elétrico brasileiro. Alem disso, apenas 7% do total
da dívida da COPEL é indexado à moeda estrangeira. E desse total, mais da metade (73 milhões de reais)
referem-se a bônus do Tesouro Nacional (renegociação da dívida externa brasileira) com vencimento somente
em 2024.
10º Slide
O gráfico apresentado no 10º slide demonstra o comportamento da dívida líquida da COPEL, que compreende
empréstimos, financiamentos e debêntures, menos o saldo de caixa. Destacamos que no ano de 2002, a dívida
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líquida da COPEL era de mais de 2 bilhões de reais e passou para 106 milhões de reais ao final de setembro de
2008.
Além do baixo nível de endividamento da COPEL, ressaltamos que a companhia também possui 1 bilhão e
oitocentos milhões de reais em disponibilidades, o que nos deixa tranqüilos em relação aos desdobramentos da
crise financeira internacional e seus reflexos sobre nosso país.
As aplicações financeiras das disponibilidades da Companhia e de suas controladas, em quase sua totalidade,
estão investidas em papéis de renda fixa lastreadas em títulos públicos federais, com remuneração atrelada ao
CDI.
Também não existe nenhuma exposição a operações com derivativos de câmbio.
11º Slide
Devido à reduzida alavancagem financeira, à significativa geração operacional de caixa e à robusta posição de
liquidez, a Fitch Ratings, em 22 de outubro de 2008, elevou para “AA” o Rating Corporativo da COPEL e de sua
quarta emissão de debêntures. Ao mesmo tempo, elevou para “AA+” o Rating da nossa terceira emissão de
debêntures.
Por último, informamos aos senhores sobre a Assembléia-Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 28 de
novembro de 2008, para deliberarem, principalmente, sobre a Cisão e extinção da subsidiária integral Copel
Participações e versão de ativos para a Companhia Paranaense de Energia – Copel e para a Copel Geração e
Transmissão. O capital social e as quantidades de ações da Copel não sofrerão alteração, pois já refletem o
capital social da Copel Participações e, portanto, a presente operação trará como conseqüência apenas a
realocação de ativos.
Essa cisão tem como motivação o enxugamento da estrutura societária, além da redução dos custos
decorrentes de operações entre subsidiárias, minimizando o impacto tributário.
12º Slide
Em linhas gerais, essa foi a performance da COPEL nos primeiros nove meses de 2008. Quero agradecer a
atenção de todos e estamos à disposição de vocês para quaisquer esclarecimentos a respeito dos resultados
apresentados.
Obrigado.
SEÇÃO DE PERGUNTAS
Operadora: Iniciamos agora a seção de perguntas e respostas. Instruções
SEÇÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
Operadora: Não havendo mais perguntas dos participantes, retornamos agora a palavra ao Senhor Paulo
Trompczynski para suas considerações finais.
FINALIZAÇÃO
Sr. Paulo: Eu volto a agradecer a todos pela participação e interesse e quero ressaltar o compromisso da atual
administração de respeitar os direitos dos nossos acionistas, e manter a empresa saudável e competitiva no
setor elétrico brasileiro. Fico à disposição de vocês no caso de surgir novas dúvidas. Fiquem à vontade para
contatar a nossa área de Relações com Investidores, que teremos muito prazer em atendê-los. Muito obrigado
e tenham todos um bom dia.

Operadora: Senhoras e senhores, a teleconferência da COPEL sobre os Resultados do terceiro trimestre de
2008 está encerrada. Muito obrigado pela participação.
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