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RESUMO

GARCIA, Gustavo Villas. Contabilidade e governança corporativa: um estudo de caso na
Celesc. Monografia. 2006. 76 p. Curso de Ciências Contábeis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Florianópolis.
Este estudo foi elaborado com o objetivo de identificar a importância da contabilidade para a
governança corporativa. Para tanto, foi realizado um estudo de caso em uma empresa do setor
elétrico prestadora de serviço no estado de Santa Catarina, a Celesc. Com relação aos objetivos,
possui caráter exploratório e descritivo, já com relação A. abordagem do tema, classifica-se de
forma qualitativa. Os conceitos para fundamentação da pesquisa foram coletados através de
diversas bibliografias, interne e boletins informativos e através da aplicação de entrevistas, nas
quais foram obtidas as informações sobre as práticas de governança corporativa adotadas pela
empresa. Foram listados os Principios de Governança Corporativa (Transparência, Equidade,
Responsabilidade Corporativa e Prestação de Contas) associados aos Princípios Fundamentais de
Contabilidade, na qual se conclui que a contabilidade esta ligada diretamente e contribui de forma
indispensável para que cada Principio de Governança Corporativa seja implementado.
Palavras-chave: Contabilidade. Governança Corporativa. Princípios de Governança Corporativa.

ABSTRACT
GARCIA, Gustavo Villas. Accounting and corporate governance: a study of case in the Celesc.
Accounting Course. Monograph. 2006. 76 p. Universidade Federal de Santa Catarina.
Florianópolis/SC-Brazil.
This study was elaborated with the objective of identify the importance of the accounting for the
corporate governance. For such a way, a study of case in a company of the electric sector wich is
located in the state of Santa Catarina, the Celesc was carried through. About the objectives, it has
a explorative and descriptive character, and about the subjective it is classified as a qualitative
research. The concepts for the research had been collected through diverse bibliographies, on the
internet, some bulletins of information and through the application of interviews, in which had
been gotten the information of the practical ones adopted by the company. The Principles of
Corporate Governance had been listed (Transparency, Equity, Corporative Responsibility and
Rendering of Accounts) associated with the Basic Principles of Accounting, in which is
concluded that the accounting is directly connected and contributes in a indispensable way so that
each Principle of Corporate Governace would be implemented.
Palavras-chave: Accounting. Corporate Governance. Principles of Corporate Governance.
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objeto de estudo a contabilidade e a governança corporativa, que
tem sido discutida em, diversos aspectos, em muitas partes do mundo e por diversos tipos de
organização, haja vista, as diversas resoluções emitidas por órgãos de controle e estudos
acadêmicos. Esta pesquisa procura evidenciar a importância da contabilidade nesse contexto.

1.1 TEMA E PROBLEMA

Diante do contexto atual, caracterizado pela globalização econômica, constantes e rápidos
avanços tecnológicos, as empresas têm buscado uma posição de destaque, a qual está vinculada a
um remodelamento de suas formas de gestão.
Devido

a maior exigência dos grupos corn interesses em transparência nas informações

prestadas pelas organizações, sejam elas, informações contábeis, informações ambientais,
informações econômicas, desafios se fazem presentes, e esse processo, pode ser considerado um
ciclo interminável.
O comprometimento com as informações disponibilizadas não se restringe somente ao

usuário interno, mas alcança também a toda e qualquer pessoa interessada. Esse fato pode ser um
diferencial para as empresas, pois transmiti confiança e seriedade a seus usuários. Ter esse
comprometimento de ofertar informações importantes sem que a empresa tenha a obrigação de
informá-las, é um destaque que a organização obtém.
Os Demonstrativos contábeis são documentos de importância para a divulgação de
informações da empresa. Revelam informações sobre a constituição do patrimônio da empresa, a
receita gerada pela mesma em um determinado período, o resultado do exercício, quantidade de
dividendos a ser distribuído, os tributos que a organização tem responsabilidade de pagar, entre
outras informações.
A instituição que almeja ter um diferencial, necessariamente deve manter organização e
um controle interno adequado para sustentar esse objetivo, pois as rotinas internas são melhores
administradas.

14

Diante do exposto a temática em estudo é a contabilidade e a Govemança Corporativa

tendo a seguinte problemática:
Qual é a contribuição que a contabilidade dá para a Governança Corporativa?

1.2 OBJETIVOS
0 objetivo geral deste trabalho consiste no estudo da importância da contabilidade para a
Governança Corporativa na CELESC.
A partir do objetivo geral são apresentados Os seguintes objetivos específicos:

•

conceituar a Governança Corporativa;

•

ressaltar a importância da Governança Corporativa;

✓ identificar os princípios de Governança Corporativa;
✓ apresentar os níveis de governança na Bovespa bem como suas principais

exigências;
•

expor praticas de Governança Corporativa adotadas pela Celesc;

1 obter informações sobre a importância da contabilidade para a governança
corporativa de diversos setores da organização.

1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
A função de uma empresa pública e sociedade de economia mista é prestar serviços e/ou
colocar a disposição produtos a população, ou até mesmo outros órgãos, tendo em vista que os
recursos são provindos da sociedade. Torna-se imprescindível que a organização preste conta
mesma, e esse é um ponto abrangido pela Governança Corporativa.
As decisões dos gestores devem ser cautelosas. São elas que devem dar perenidade ao

negócio. Uma decisão tomada pelos gestores e que só tenha observado reflexos em curto prazo
pode ser nociva à organização na ótica de longo prazo. 0 equilíbrio de uma decisão que traga
beneficio econômico e financeiro para a organização e mantenha o cumprimento de uma boa
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prestação de serviço ou a disponibilização de um produto de qualidade ao mercado, deve ser a
busca das pessoas que tem a responsabilidade à administração de um empreendimento. Os
resultados econômicos e financeiros podem ser constatados pela contabilidade e a satisfação dos
clientes é a comprovação da qualidade da operação da organização.
As exigências por transparência estão sendo mais visadas pela sociedade e interessados
nas organizações. Após escândalos financeiros ocorridos com grandes organizações como
exemplo a Parmalat e a Enron, a importância da transparência que uma organização deve passar
aos seus stakeholders' foi elevada.
Adicionalmente deve-se ter um tratamento equânime para com todos os interessados nas
informações disponibilizadas pela empresa. Ou seja, ninguém deve ter privilégio informativo.
Pois assim adotaria atitudes que não tomaria caso não tivesse tal conhecimento. Exemplificando,
dificilmente alguém investiria em ações de uma organização que estivesse dando um tratamento
errôneo em algumas contabilizações. Ativar, por exemplo, gastos (quando não deveriam) para
reduzir as despesas e aumentar o lucro na demonstração do resultado do exercício.
Assim é valorizada a importância do movimento de implantação de práticas de
governança corporativa. Pois esta tem como princípios a Transparência, Equidade, Prestação de
Contas, e a Responsabilidade Corporativa. Vindo de encontro com as expectativas dos usuários
da informação empresarial.
Entretanto não é suficiente apenas o intuito de querer informar. A organização deve
apurar rapidamente os seus resultados atingidos. Para dar subsidio suficiente e temporal as
decisões dos investidores. Acresenta-se a necessidade de sempre buscar utilizar da melhor forma
possível os recursos de competência da instituição.
A informação contábil preza pela fidelidade da informação patrimonial

e de

movimentações econômicas da instituição. Sendo assim uma ferramenta de suma importância
para a governança corporativa. Pois os demonstrativos contábeis como o balanço patrimonial, a
demonstração do resultado do exercício, a demonstração das mutações do patrimônio liquido,
entre outros demonstrativos que a empresa pode disponibilizar são as informações relevantes que
os acionistas e demais interessados tem acesso.
I Partes interessadas são indivíduos ou entidades que assumam algum tipo de risco, direto ou indireto,
em face da sociedade. São elas, além dos acionistas, os empregados, clientes, fornecedores, credores,
governos, entre outros. 0 executivo principal (CEO) e os demais diretores são responsáveis pelo
relacionamento transparente com as partes interessadas.
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Por tudo mencionado, este trabalho tem por justificativa a ampliação de estudos na Area de
Governança Corporativa. Como também oferecer fonte de dados e informações do assunto em
estudo, auxiliando os, por ventura, interessados no assunto. A justificativa prática encontra-se no
estudo de caso que será realizado numa sociedade de economia mista prestadora de serviço no
segmento de distribuição (predominantemente) e geração de energia elétrica.

1.4 METODOLOGIA DA PESQUISA
A humanidade sempre em busca de aprimoramento de conceitos e conhecimentos, utiliza
de vários artifícios para tal objetivo como teorias e explicações cientificas. Uma forma de
adquirir e aperfeiçoar o conhecimento são através da ciência.
Para Ferrari (1982, p. 2) ciência é "uma forma especial de conhecimento da realidade. A
ciência é um conhecimento racional, portanto reflexivo, sustentado numa lógica racional". Já para
Cervo e Bervian (1996, p. 9) ciência é "uma busca constante de explicações e soluções de revisão
e reavaliação de seus resultados e tem a consciência clara de sua falibilidade e de seus limites".
Deste modo a ciência é uma busca constante de justificativas, corn um processo continuo de
monitoramento de seus resultados.
Para prover a necessidade de se alcançar novos conhecimentos e descobertas o homem
dispõe de diversas ferramentas. Uma destas ferramentas, e muito utilizada, é a pesquisa, que
segundo Cervo e Bervian (1996, p. 50) "6 uma atividade voltada para a solução de problemas.
através do emprego de processos científicos". Segundo Gil (1991, p.19) pesquisa é "o
procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas
que são propostos". Nessa mesma linha de raciocínio a pesquisa é a procura por solução de
problemas baseando-se em processos científicos.
A metodologia dedica-se em pesquisar os procedimentos para se atingir os objetivos
propostos pela ciência. Demo (1985, p. 19) destaca que a metodologia:
uma preocupação instrumental. Trata das formas de se fazer ciência. Cuida dos
procedimentos, das ferramentas, dos caminhos. A finalidade da ciência é tratar a
realidade teórica e praticamente. Para atingirmos tal finalidade, colocam-se vários
caminhos,
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Seguindo essa linha de entendimento, a metodologia procura os caminhos para atingir
aquilo que se propôs pela ciência.
A metodologia da pesquisa proposta sera divida de acordo com sua classificação:
a) quanto aos objetivos propostos;
b) quanto aos procedimentos técnicos;
c) quanto à abordagem do problema.
Quanto aos objetivos terá miter exploratório

e descritivo. Referente

a

pesquisa

exploratória Gil (1991, p. 45) destaca que "estas pesquisas tern como objetivo proporcionar maior
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explicito ou a construir hipóteses".
Segundo Gil (1991, p.46) "as pesquisas descritivas tam como objetivo primordial a descrição das

características de determinada população ou fenômeno".
Em relação aos procedimentos sera realizado um estudo de caso numa instituição do
estado de Santa Catarina. 0 estudo de caso é uma ponte entre a teoria e a prática. É aplicar
conceitos teóricos em um ou mais casos práticos para realizar estudos mais específicos.
Este estudo abordará o problema de forma qualitativa. Para Raupp e Beuren (2003, p. 92)
"na pesquisa qualitativa concebem-se análises mais profundas em relação ao fenômeno que está
sendo estudado". É verificar as especificações do estudo proposto.

1.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA
0 estudo limitou-se aos dados de uma organização do setor elétrico situada no estado de
Santa Catarina. Sendo compreendido o período temporal de 1879 a 2006.
A pesquisa documental revela informações desde 1879 quando inicia o histórico do setor
elétrico no Brasil, e estende-se até o ano de 2006. Informações sobre práticas de governança
corporativa, mercado de ações e informações da empresa foram coletados a partir de 2002,
quando da adesão a práticas de govemança corporativa.
Sendo assim, este trabalho está centrado em uma organização do setor elétrico de Santa
Catarina e não pode ser levado em considerações estudos comparativos sem devidas adaptações.
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1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
Este trabalho está dividido em quatro capítulos, a saber: introdução, fundamentação
teórica, estudo de caso e conclusões e recomendações.
A introdução trata da importância do estudo, bem como o tema discutido. Posteriormente
é identificada a problemática a ser respondida os objetivos tanto geral como específicos, é
apresentada a justificativa do estudo, a metodologia utilizada e as limitações da pesquisa.
Por sua vez o segundo capitulo tem o objetivo de fundamentar a pesquisa com conceitos
para auxiliar e servir de base ao entendimento do estudo. Foram apresentados os seguintes
assuntos: governança corporativa, stakholders, princípios de governança corporativa, os níveis de
governança da Bovespa, conselho de administração, comitê de auditoria e a Ciência Contábil.
0 terceiro capitulo revela o estudo de caso realizado na empresa. Para tanto foi necessário
adquirir informações do site da Celesc e com entrevistas. A fim de obter conhecimento de
praticas de governança da empresa, foi confeccionada uma entrevista especifica para a divisão de
governança corporativa (apêndice A). Respondida por um colaborador identificado no trabalho
como "entrevistado 1". Outra entrevista, com a finalidade de obter informações sobre a
importância da contabilidade para a governança corporativa, foi confeccionada (apêndice B).
Onde os seguintes setores da organização deram suas contribuições: departamento contábil,
auditoria interna, departamento financeiro e o departamento de relação com investidores. A
entrevista foi respondida por um colaborador de cada departamento. Ao final deste capitulo foi
exposto um gráfico com a evolução das ações da Celesc no mercado de ações. Pois a empresa
tem suas ações negociadas na Bovespa com o selo de nível 2 de governança corporativa e tem os
demais selos pertinentes ao assunto: ISE (índice de sustentabilidade empresarial), ITAG (índice
das empresas com tag along diferenciado) e IGC (índice das empresas com governança
corporativa).
Por fim o trabalho encerra corn o capitulo de conclusão e recomendações, apresentando ao
final, os apêndices e os seguintes anexos: anexo A - Organogramas e anexo B - Premiações.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Este capitulo tem como finalidade fundamentar a pesquisa para que a mesma venha
cumprir com a sua proposta. Para tanto sell analisado diversos pontos de vista de diversos
autores, contribuindo para o entendimento e interpretação do assunto em estudo. Inicialmente
será abordado o tema Governança Corporativa e em seguida a contabilidade.

2.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA
As empresas no Brasil quando do inicio da implantação de práticas de governança
corporativa, encontram grandes dificuldades pelo motivo de serem, na maioria, organizações de
caráter familiar, em que o corpo administrativo é composto por membros da própria família, as
quais impediam a participação de pessoas não pertencentes à grupo familiar na sua
administração.
Ao longo dos anos foram criadas iniciativas para que as empresas começassem a utilizar
as práticas de governança corporativa. Segundo Silveira (2002, p. 47) as medidas foram:
•
•
•
•
•

criação do Instituto Brasileiro de governança corporativa (IBGC) em 1995;
a aprovação da lei n. 10303 de 31 de outubro de 2001, conhecida como a nova
lei das S. A.;
a criação dos Níveis 1 e 2 de governança corporativa e do Novo Mercado pela
Bolsa de Valores de Sao Paulo (BOVESPA);
o estabelecimento de novas regras pela Secretaria de Previdência
Complementar (SPC) para definição dos limites de aplicação de recursos dos
fundos de pensão;
a definição pelo BNDES, da adoção de práticas de boa governança corporativa
como um dos requisitos preferenciais para a concessão de financiamento.

Governança corporativa funciona como um movimento que foi criado para incentivar o
fortalecimento do Conselho Administrativo no que tange a tomada de decisão, fazendo com que
acionistas, auditores independentes e executivos tenham um relacionamento integrado visando a
eficácia da empresa. 0 IBGC define governança corporativa como "o sistema pelo quais as
sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre Acionistas/Cotistas,
Conselho de Administração, Diretoria, Auditoria Independente e Conselho Fiscal". Lodi (2000,
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p.24) é objetivo em afirmar que Governança Corporativa "e o sistema que assegura aos sóciosproprietários o governo estratégico da empresa e a efetiva monitoração da diretoria executiva".

0 foco principal da governança corporativa é o relacionamento dos administradores com
os acionistas. Buscando, por exemplo, equilíbrio nos direitos dados aos acionistas minoritários e
majoritários. Fazendo com que a administração busque um direcionamento mais compartilhado
em suas decisões. Assim transformando uma gestão com práticas autoritárias em práticas
compartilhadas.

Além dos acionistas / cotistas, o Conselho de Administração, Diretoria, Auditoria
Independente e o conselho fiscal as práticas de Governança Corporativa refletem envolvimento
entre todas as partes relacionadas, os stakeholders. A Comissão de Valores Mobiliários define
govemança corporativa com a seguinte afirmação "6 o conjunto de práticas que tem por
finalidade otimizar o desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes interessadas,
tais como investidores, empregados e credores, facilitando o acesso ao capital." Seguindo esta
definição entende-se claramente que a abrangência da Governança Corporativa é de fato para
todas as partes interessadas, os stakeholders, não se limitando aos acionistas, o conselho de
administração, auditoria independente e conselho fiscal. Uma empresa que atua no mesmo setor
de mercado da Celesc no estado do Parana a Copel — Companhia Paranaense de Energia mostra
com uma figura como são impactados os stakeholders e/ou como influenciam a empresa.
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Figura 1: Mapeamento de Stakeholders
Fonte: Copel. (2006)
Quanto mais perto do centro, segundo a Figura 1, a influência e o impacto das partes
envolvidas são maiores. Empregados são fortemente atingidos pelas decisões e direções que a
empresa faz. Os mesmos tanto impactam como são impactados. A parte superior esquerda mostra
agentes impactando à empresa, tendo como maiores impactadores os fornecedores e o governo.
Deve-se considerar também o impacto de órgãos reguladores a mídia e ong's. No setor superior
direito é apresentado o conjunto de agentes focados no valor da empresa, sendo que este grupo
não apresenta agentes pertencentes exclusivamente ao mesmo. Ao passo que existe um
interessado no valor da organização é classificado como um agente impactado. Sao exemplos
deste conjunto: clientes, acionistas, concorrentes e parceiros. Naturalmente o meio ambiente é
classificado como um agente que tanto impacta como é impactado. Na região dos agentes que são
exclusivamente impactados encontram-se aposentados, terceirizados e futuras gerações. Apesar
de a Copel ter semelhanças com a Celesc, pois atua no mesmo mercado e preza por práticas de
Governança Corporativa, esta Figura, não se limita à explicação dos stakeholders numa
companhia de geração e distribuição de energia elétrica. 0 mesmo pode ser estendido as demais
companhias. Tendo em vista que todas as empresas são impactadas e impactam os seus

funcionários, a comunidade, o meio ambiente e demais agentes. Salvo pela intensidade de
interação entre as partes, ou seja uma industria impacta o meio ambiente de uma forma mais
intensa que uma empresa de auditoria que por sua vez é muito impactada pelos seus funcionários.
Nesse exemplo é visto que cada companhia tem a sua interação com os stakeholdem o que
modificaria a posição no gráfico de uma empresa para outra, mas basicamente são os mesmos

stakeholders.
No caso da empresa em estudo o órgão regulador é a ANEEL - Agência Nacional de
Energia Elétrica que regula todo o setor elétrico no pais.

2.2 PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

Princípios são norteadores que direciona uma ciência, um estudo. É a base para o curso do
desenvolvimento de descobertas. Sapoznik e Dequech (2005) apontam o alicerce da Governança
Corporativa
A base de toda a idéia de Governança Corporativa é a fidúcia, a fé. Os administradores
da companhia são depositários da confiança dos acionistas. E, assim, tém deveres de:
(i) defender os interesses da companhia e dos acionistas sobre quaisquer outros
interesses,
(ii) prestar contas aos acionistas, responsabilizando-se pelos atos praticados e suas
conseqüências,
(iii) ter suas atitudes constantemente questionadas e supervisionadas por aqueles. São os
administradores e diretores "quasi-mandatários" dos acionistas.

O Código das Melhores Praticas de Governança Corporativa elaborado pelo IBGC (2004)
caracteriza como sendo os objetivos e princípios básicos da Governança Corporativa a
Transparência, Equidade, Prestação de Contas, e a Responsabilidade Corporativa.
A Transparência esta relacionada com o interesse da organização em divulgar todas as
informações de possível interesse aos stakeholder-s. Ou seja, não é simplesmente o cumprimento
de alguma legislação que obriga a publicação de demonstrativos contábeis. A Transparência esta
relacionada com a informação espontânea da empresa. A cultura de querer informar independente
da obrigação para isso. Sendo importante a comunicação de informações que não se restringe ao
ambiente econômico-financeiro. (IBGC, 2004).
0 Principio da Equidade é à busca de direitos iguais para os acionistas minoritários.
norteado pela procura de justiça entre acionistas. Porém não se limita aos acionistas, mas procura
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o tratamento igualitário entre os clientes, fornecedores, colaboradores e demais interessados, é
contemplado nesse principio. (IBGC, 2004).
A caracterização do Principio de Prestação de Contas (Accountabi li ty) dada pelo Código
das Melhores Práticas de Governança Corporativa é a seguinte "Os agentes da governança
corporativa devem prestar contas de sua atuação a quem os elegeu e respondem integralmente por
todos os atos que praticarem no exercício de seus mandatos". Este principio tem uma forte
ligação com o Principio de Transparência. A Prestação de Contas por parte dos agentes da
governança corporativa deve ser instintiva, natural. Não deve ser compulsória devida solicitações
de quem os elegeu.
Um outro principio que o IBGC elaborou foi o Principio da Responsabilidade
Corporativa. 0 motivo da criação deste é a procura (extrema) por parte das empresas pelo melhor
retorno econômico positivo deixando aspectos sociais de lado. É certa a necessidade das
organizações alcançarem lucro, tanto para o financiamento operacional como distribuição de
dividendos, investimentos, etc. Porém as decisões dos administradores e conselheiros muitas das
vezes são caminhadas para o sentido que trará o melhor retorno financeiro à organização. Para
tanto muitas decisões são tomadas de modo que no curto prazo o objetivo de realização de lucro
seja concretizada. Causando um descaso com demais finalidades da empresa. Procurando dar
ênfase a outros objetivos que todas as organizações precisam ter como a responsabilidade social e

a preocupação ambiental, o IBGC abordou este principio da responsabilidade corporativa. Tendo
o seguinte texto segundo o IBGC "conselheiros e executivos devem zelar pela perenidade das
organizações (visão de longo prazo, sustentabilidade) e, portanto, devem incorporar
considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações".
Uma boa forma de compreender a importância desses princípios é com a afirmação de
Sapoznik e Dequech (2005) "os princípios de Governança Corporativa visam trazer para o
domínio societário os avanços democráticos conquistados no campo da administração pública

estatal". Ideologicamente é esse o sentido da formulação dos principias da Governança
Corporativa.
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2.3 GOVERNANÇA CORPORATIVA NO BRASIL

0 movimento de Govemança Corporativa no Brasil tem iniciado há algumas décadas.
Isso devido h necessidade de melhoras e profissionalização na gestão de grandes empresas.
Alguns fatores foram decisivos para essa busca pelas praticas de Govemança Corporativa.
controle da organização ser predominantemente ou exclusivamente familiar, a falta de efetiva
participação no conselho de administração ou conselheiros sem força de deliberação, são fatores
de contribuição para o avanço da Governança corporativa no pais. As alterações na gestão
tiveram o impulso de alguns fatores listados pelo IBGC (2004):
- as privatizações;
- o movimento internacional de fusões e aquisições;
- o impacto da globalização;
- necessidades de financiamento e, conseqüentemente, o custo do capital;
- a intensificação dos investimentos de fundos de pensão: e
- a postura mais ativa de atuação dos investidores institucionais nacionais
internacionais.

e

Segundo Melo (2005, p. 39) "em outubro de 2001 a reforma da Lei das sociedades
anônimas foi aprovada, fortalecendo os direitos de acionistas minoritários e aperfeiçoando os
padrões de divulgação de documentos". Esse foi um grande passo para influenciar as
organizações a adotarem práticas de Governança Corporativa. Uma medida que tem muita
relevância para empresas adotarem a Governança Corporativa foi realizada pela Bovespa. A
Bolsa de valores de São Paulo lançou novos segmentos de mercado. Além do tradicional ofertado
agora os seguintes segmentos foram implantados: Nível 1, Nível 2 e o Novo Mercado. 0 Nível I
apresenta como requisitos algumas práticas de Governança Corporativa. 0 Nível 2 por sua vez
apresenta maiores exigências e o Novo Mercado é o nível de maior exigência. Onde o grande
diferencial deste para os demais segmentos é a obrigação de a companhia apenas ter ações
ordinárias.
Analisando-se a Tabela 1 nota-se que as organizações vêm buscando cada vez mais
assumirem práticas de governança corporativa e também com o destaque que os novos segmentos
ofertados pela Bovespa (citados anteriormente) oferecem. Assim o final do ano de 2006 encerrou
corn a seguinte quantidade de empresas em cada nível:

S

Tabela Quantidade de empresas listadas em cada segment o da Bovespa.
Mercado

out-06

Tradicional

302

77,2

301

Novo Mercado

39

10,0

Nível 2

3,6
9,2

3,6

14

Nível 1

14
36

40
14

Total

391

100,0

36
391

9,2
100,0

36
394

Part.

°A *

nov-06

Part.

dez-06

Part. °A *

77,0

300

10,2

44

76,1
11,2

°A *

3,6
9.1
100,0

* Participação sobre o total.

Fonte: Bovespa (2006/2007)
Examinando a tabela, os tits últimos meses do ano de 2006 foram marcados pela adesão
de cinco empresas ao segmento de novos mercados. Sendo duas provindas do mercado
tradicional e outras tits empresas que entraram no mercado de ações já no novo mercado.

2.3.1 SEGMENTO DE NÍVEL 1 DA BOVESPA

Empresas que se dispõem participarem desse segmento tam o comprometimento de
ofertar maiores informações, bem como manter um mínimo de ações em circulação no mercado.
São práticas exigidas para poder negociar as ações no segmento de Nível 1 segundo o

regulamento da Bovespa (2006):
•

Melhoria nas informações prestadas, adicionando As Informações Trimestrais
(ITRs) — documento que é enviado pelas companhias listadas A CVM e A
BOVESPA, disponibilizado ao público e que contem demonstrações financeiras
trimestrais — entre outras: demonstrações financeiras consolidadas e a
demonstração dos fluxos de caixa.

•

Melhoria nas informações relativas a cada exercício social, adicionando Ls
Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFPs) — documento que é enviado
pelas companhias listadas à CVM e à BOVESPA, disponibilizado ao público e
que contém demonstrações financeiras anuais — entre outras, a demonstração
dos fluxos de caixa.

•

Melhoria nas informações prestadas, adicionando As Informações Anuais
(IANs) — documento que é enviado pelas companhias listadas à CVM e A
BOVESPA, disponibilizado ao público e que contém informações corporativas
— entre outras: a quantidade e características dos valores mobiliários de emissão
da companhia detidos pelos grupos de acionistas controladores, membros do
Conselho de Administração, diretores e membros do Conselho Fiscal, bem
como a evolução dessas posições.

•

Apresentação de um calendário anual, do qual conste a programação dos
eventos corporativos, tais como assembléias, divulgação de resultados etc.
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•

Manutenção em circulação de uma parcela minima de ações, representando
25% (vinte e cinco por cento) do capital social da companhia.

•

Quando da realização de distribuições públicas de ações, adoção de
mecanismos que favoreçam a dispersão do capital.

Nota-se a solicitação por maiores informações contábeis, como a adição do demonstrativo
de fluxo de caixa, e informações trimestrais.

2.3.2 SEGMENTO DE NÍVEL 2 DA BOVESPA
As exigências desse nível são maiores. A empresa que almeja obter ações negociadas na
Bovespa no segmento de nível 2 de Governança Corporativa tem que cumprir as exigências do
segmento de nível 1 e as seguintes demais práticas:

•

Divulgação de demonstrações financeiras de acordo com padrões internacionais
IFRS ou US GAAP.

•

Conselho de Administração com mínimo de 5 (cinco) membros e mandato
unificado de até 2 (dois) anos, permitida a reeleição. No mínimo. 20% (vinte
por cento) dos membros deverão ser conselheiros independentes.

•

Direito de voto às ações preferenciais em algumas matérias, tais coma,
transformação, incorporação, fusão ou cisão da companhia e aprovação de
contratos entre a companhia e empresas do mesmo grupo sempre que, por força
de disposição legal ou estatutária , sejam deliberados em assembléia geral.

•

Extensão para todos os acionistas detentores de ações ordinárias das mesmas
condições obtidas pelos controladores quando da venda do controle da
companhia e de, no mínimo, RO% (oitenta por cento) deste valor para os
detentores de ações preferenciais (lag along).

•

Adesão à Câmara de Arbitragem do Mercado para resolução de conflitos
societários.

Alguns requisitos marcantes desse segmento é a publicação dos demonstrativos
financeiros nos padrões internacionais, e a exigência de no mínimo 20% dos conselheiros serem
independentes.
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2.3.3 SEGMENTO NOVOS MERCADOS DA BOVESPA
A maior diferença do nível 2 para o Novo Mercado encontra-se na exigência da
organização ter apenas ações ordinárias, tendo as seguintes ações adicionais:
•

Extensão para todos os acionistas das mesmas condições obtidas pelos
controladores quando da venda do controle da companhia (tag along).

•

Realização de uma oferta pública de aquisição de todas as ações em circulação.
no mínimo, pelo valor econômico, nas hipóteses de fechamento do capital ou
cancelamento do registro de negociação no Novo Mercado.

•

Melhoria nas informações prestadas, adicionando As Informações Trimestrais
(ITRs) — documento que é enviado pelas companhias listadas A CVM e A
BOVESPA, disponibilizado ao público e que contém demonstrações financeiras
trimestrais — entre outras: demonstrações financeiras consolidadas e a
demonstração dos fluxos de caixa.

•

Melhoria nas informações relativas a cada exercício social, adicionando is
Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFPs) — documento que é enviado
pelas companhias listadas A CVM e A BOVESPA, disponibilizado ao público e
que contém demonstrações financeiras anuais — entre outras, a demonstração
dos fluxos de caixa.

•

Melhoria nas informações prestadas, adicionando As Informações Anuais
(IANs) — documento que é enviado pelas companhias listadas A CVM e
BOVESPA, disponibilizado ao público e que contém informações corporativas
— entre outras: a quantidade e características dos valores mobiliários de emissão
da companhia detidos pelos grupos de acionistas controladores, membros do
Conselho de Administração, diretores e membros do Conselho Fiscal, bem
como a evolução dessas posições.

•

Realização de reuniões públicas com analistas e investidores. ao menos uma
vez por ano.

•

Apresentação de um calendário anual, do qual conste a programação dos
eventos corporativos, tais como assembléias, divulgação de resultados etc.

•

Divulgação dos termos dos contratos firmados entre a companhia e partes
relacionadas.

•

Divulgação, em bases mensais, das negociações de valores mobiliários e
derivativos de emissão da companhia por parte dos acionistas controladores.

•

Manutenção em circulação de uma parcela minima de ações, representando
25% (vinte e cinco por cento) do capital social da companhia.

•

Quando da realização de distribuições públicas de ações. adoção de
mecanismos que favoreçam a dispersão do capital.
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• Adesão à Câmara de Arbitragem do Mercado para resolução de conflitos
societários.

Analisando os requisitos dos três segmentos anteriormente listados é visto que as
exigências por informações contábeis são maiores. Sendo assim a contabilidade é uma ciência
que de fato é importante para o cumprimento de práticas contábeis exigidas pela Bovespa. Por
este motivo se adentra no assunto de forma mais veemente.

2.4 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conforme a Lei n°6. 404/76, Art.138, § 2°, das sociedades anônimas, é exigido a todas
companhias abertas e as de capital autorizado, criar um conselho de administração, sendo este

mencionado na Carti lha da CVM sobre Governança Corporativa da seguinte maneira:
0 conselho de adminis tração deve atuar de forma a proteger o patrimônio da companhia,
perseguir a consecução de seu objeto social e orientar a diretoria a fim de maximizar o
retorno do investimento, agregando valor ao empreendimento. [...] deve ter de cinco a
nove membros tecnicamente qualificados, com pelo menos dois membros com
experiência em finanças e responsabilidade de acompanhar mais detalhadamente as
práticas contábeis adotadas. 0 conselho deve ter o maior número possível de membros
independentes da administração da companhia (CVM, 2002, p.5).
Essa exigência de um maior número possível de conselheiros independentes participantes
no conselho de administração da companhia está relacionada com a integridade do conselho , já

que independente da parte de quem os elegeu "os conselheiros devem sempre decidir no melhor
interesse da sociedade como um todo" (IBGC, 2003, p.18),
colabora com

e nesta mesma

página o código ainda

parágrafo:
0 Conselho de Administração deve ter pleno conhecimento dos valores da empresa. dos
propósitos e crenças dos sócios e zelar pelo seu aprimoramento. Deve ainda prevenir e
administrar situações de conflitos de interesses ou de divergência de opiniões, a fim de

o seguinte

que o interesse da empresa sempre prevaleça.
O art.142 da Lei n°. 6.404/76, estabelece a competência dos conselhos de administração:
Art. 142. Compete ao conselho de administração:
I — fi xar a orientação geral dos negócios da companhia:
II — eleger e destituir os diretores da companhia e fi xar-lhes as atribuições, observado o
que a respeito dispuser o estatuto;
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Ill — fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da
companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e
quaisquer outros atos;
IV — convocar a assembléia geral quando julgar conveniente, ou no caso do art. 132;
V — manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;
VI — manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o estatuto assim o
exigir;
VII — deliberar, quando autorizado pelo estatuto, sobre a emissão de ações ou de bônus
de subscrição;
vm - autorizar, se o estatuto não dispuser em contrario, a alienação de bens do ativo
permanente, a constituição de 'emus reais e a prestação de garantias a obrigações de
terceiros;
IX — escolher e destituir os auditores independentes, se houver.

Depois de verificado o que é de competência do Conselho de Administração, ressalta-se
as atividades e as responsabilidades deste conselho, onde Conger, Finegold e Lawler (2001, P.
110) no livro experiências de Governança Corporativa fazem três atribuições:
primeiro que o conselho de Administração é responsivel pelo desenvolvimento da
estratégia de negócios;
segundo compete ao conselho certificar-se de que o CEO e a equipe executiva da
empresa são pessoas de alto gabarito e que os gerentes seniores estão sendo preparados.
para que num futuro proximo, possam exercer as funções de principal executivo;
terceiro a certeza que o conselho de administração deve dispor de sistemas de
informação, de controle e de auditoria adequados, capazes de transmitir a ele próprio e
gerência senior se a empresa esta cumprindo seus objetivos de negócios. Pois também é
atribuição do conselho de administração assegurar-se de que a empress observa as
normas e padrões impostos pela legislação e pela própria declaração de valores da
empresa.

Cabe também ao Conselho de Administração a aprovação do código de conduta da
empresa conforme (IBGC, 2003, p.43):
Dentro do conceito das melhores práticas de governança corporativa, além do respeito is
leis do pais, toda sociedade deve ter um código de conduta que comprometa
administradores e funcionários elaborados pela Diretoria de acordo com os princípios e
políticas definidos pelo Conselho de Administração e por este aprovado.

Este código de conduta é de extrema importância para evitar os conflitos de interesses
dentro das organizações, confirmado pelo (IBGC, 2003, p.44):
dever dos membros do Conselho de Administração monitorar e administrar potenciais
conflitos de interesses dos executivos, dos membros do Conselho e dos sócios, de forma
a evitar o mau uso dos ativos da sociedade e, especialmente, abusos em transações entre
partes relacionadas. 0 conselheiro deve zelar para que essas transações sejam
conduzidas dentro de parâmetros de mercado, em termos de prazos, taxas e garantias, e
que estejam claramente refletidas nos relatórios da sociedade.
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Corno se pode notar, a atuação do Conselho de Administração na responsabilidade de
aplicação das boas práticas de Governança Corporativa é de suma importância para organização.
Porém existem atribuições que sendo de competência do conselho de administração o
mesmo não tem tempo disponível nas reuniões para deliberar, pois exigem uma grande demanda
temporal. Assim por se achar necessário podem-se formar comitês especializados, com a
participação de alguns conselheiros. Tomam-se como exemplo o comitê de auditoria, de
remuneração, de finanças, de governança, etc. (IBGC, 2004).
0 comitê por sua vez prepara estudos de sua competência e apresenta proposta ao
conselho de administração, pois somente este em sua integridade pode deliberar sobre algum
assunto. (IBGC, 2004).

2.4.1 COMITÊ DE AUDITORIA
O conselho de administração deve estimular a criação do comitê de auditoria para análise
dos controles internos, das demonstrações contábeis, supervisionar a área financeira, e zelar pelo
código de conduta da organização. (IBGC, 2004).
Este comitê deve ser formado preferencialmente por conselheiros independentes, não
sendo aconselhável a participação de conselheiros que acumulem cargos executivos na
organização. (IBGC, 2004). Esta solicitação do IBGC deve-se a questão da transparência que o
conselho de administração busca.
A composição do comitê de auditoria deve ter no mínimo 3 (três) membros, todos corn
conhecimento básico em finanças e contabilidade. Sendo as suas qualificações, compromissos de
tempo e especificações, descritas pelo conselho de administração. (IBGC, 2004).

2.5 CONTABILIDADE

Contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos de alteração e movimentação
patrimonial de entidades. Toda organização independente do seu porte tem a necessidade dos

conhecimentos contábeis para controle de seu patrimônio.
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A grande contribuição da ciência contábil é a geração de informações que os inúmeros
usuários necessitam. Informações relacionadas ao valor patrimonial das entidades em
determinado momento, resultado econômico alcançado ao longo de um período entre outras
informações que a ciência contábil pode gerar. A contabilidade auxilia o processo de gestão das
companhias. Dando base para tomadas de decisões dos gestores e interessados no valor
patrimonial da organização.
A contabilidade é assim definida por Si (2002, p.46) "e a ciência que estuda os fenômenos
patrimoniais, preocupando-se com realidades, evidências e comportamentos dos mesmos, em
relação à eficácia funcional das células sociais". A informação que a ciência contain gera é
reflexo de controle das transações e registros pelo valor monetário dos bens, direitos e obrigações
das entidades, ou seja, o patrimônio. Uma definição dada por Neves e Viceconti (2002, p.1) 6. a
seguinte:
A contabilidade é uma ciência que desenvolveu uma metodologia própria coin a
finalidade de:
a) controlar o patrimônio das aziendas.
b) apurar o rédio (resultado) das atividades das azien das.
c) prestar informações As pessoas que tenham interesse na avaliação da situação
patrimonial e do desempenho dessas entidades.

Os autores ainda ilustram o conceito de contabilidade com a Figura 2 mostrando que a
contabilidade tem uma função administrativa e uma função econômica:

CONTABILIDADE
(CIÊNCIA)

MÉTODO

FUNÇÃO ADMINISTRATIVA

FUNÇÃO ECONÔMICA

Controlar o Patrimônio

Apurar o Redito

I

(resultado)

Prestar

Informações

Figura 2: Conceito de Contabilidade
Fonte: Neves e Viceconti (2002, p.1)
0 campo de atuação da contabilidade segundo Iudicibus e Marion (1999, p. 56) é "toda
entidade que exerça atividade econômica como meio ou fim". Os autores elucidam o objeto da
contabilidade como sendo:
o patrimônio de tais entidades, sejam elas pessoas fisicas ou jurídicas, seja esse
patrimônio resultante da consolidação de patrimônios de outras entidades distintas ou a
subdivisão do patrimônio de uma entidade em parcelas menores que mereçam ser
acompanhadas em suas mutações e variações.

O campo de atuação da ciência contábil é bastante vasto. A necessidade de controle e

informação do patrimônio de toda e qualquer tipo de entidade, toma a contabilidade uma das
ciências com o maior campo de atuação. Sobre o campo de atuação da ciência contábil ludicibus
et. al (1998, p. 21) discorre:
A Contabilidade, na qualidade de ciência aplicada, com metodologia especialmente
concebida para captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os fenômenos que
afetam as situações patrimoniais, financeiras e econômicas de qualquer ente. seja este
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pessoa fisica, entidade de finalidades não lucrativas, empresa, seja mesmo pessoa de
Direito Público, tais como Estado, Município, União, Autarquia etc., tem um campo de
atuação circunscrito As entidades supramencionadas, o que equivale a dizer muito amplo.

Uma explanação sobre o objetivo da contabilidade é dada pela Comissão de Valores
Mobiliários por, meio da deliberação número 29/86 é a que segue "A Contabilidade 6,
objetivamente, um sistema de informação e avaliação destinado a prover seus usuários com
demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, física e de produtividade, com
relação à entidade objeto de contabilização".
Sendo este o objetivo da contabilidade Franco (1997, p.19) diz que a função da mesma 6:
registrar, classificar, demonstrar, auditar e analisar todos os fenômenos que ocorrem no
patrimônio das entidades, objetivando fornecer informações, interpretações e orientação
sobre a composição e as variações desse patrimônio, para a tomada de decisões de seus
administradores

é o conjunto de bens, direitos estes compondo o ativo e
obrigações que por sua vez é classificado como o passivo da organização. Exemplos de bens
podem ser representados por imóveis e terrenos da empresa. Diretos são exemplificados pelas
duplicatas a receber e obrigações os salários a pagar. Uma definição dada por Franco (1997, p.21)
sobre o patrimônio segue, a saber "6 um conjunto de bens, direitos e obrigações vinculadas
entidade econômico-administrativa, e constitui um meio indispensável para que esta realize seus
objetivos". 0 autor ressalta a i mportância do p atrimônio, pois e ste c orno j a m encionado é o
objeto de estudo da ciência contábil.
O patrimônio das entidades

Para cumprimento do objetivo da contabilidade esta ciência ao longo do tempo desenvolveu
um método chamado de "partidas dobradas". 0 método das partidas dobradas foi publicado no
livro Summa arithmetica, escrito pelo Frei Luca Pacioli. Este italiano do século XV registrou o
método das partidas dobradas (na época conhecido como o método de Veneza). A justificativa
dada pelo Frei Luca Pacioli para o desenvolvimento de tal método foi o de achar extremamente
necessário os comerciantes terem o conhecimento de como registrar corretamente as suas contas

e determinar se num determinado período obteve lucro ou perda de seus negócios. SCHMIDT
(2000, p. 36). Mesmo sendo um método desenvolvido no século XV e desenvolvido basicamente
para empresas comerciais o método é utilizado ate hoje. A contabilidade tem desenvolvido
técnicas para cumprimento dos seus objetivos em todos os tipos de empresas, sendo comercial,
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industrial ou prestadora de serviço, e a partida dobrada é um fundamento utilizado em qualquer
uma dessas organizações mencionadas.

3 ESTUDO DE CASO
0 presente capitulo tem por finalidade apresentar o estudo realizado na empresa. Para
tanto se inicia com a estrutura administrativa do Estado de Santa Catarina seguido da
conceituação de sociedade de economia mista. Trata também sobre um breve histórico do setor
elétrico no Brasil e posteriormente um histórico da Celesc, para então abordar a importância da
contabilidade para a governança corporativa. Sendo observado a visão de diversos setores da
organização.

3.1 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DE SANTA CATARINA
0 objeto de estudo é uma sociedade de economia mista prestadora de serviço no ramo de
geração e distribuição (atividade predominante) de energia elétrica situada no Estado de Santa
Catarina. Assim adiante sera tratado o conceito de sociedade de economia mista. Mas para tanto
anteriormente verificaremos a composição administrativa do estado de Santa Catarina.
No que consiste a organização administrativa do Estado, o artigo 13 da Constituição
Estadual trata da divisão entre administração direta e indireta:
Art. 13 - A administração pública de qualquer dos Poderes do Estado compreende:
I - os órgãos da administração direta;
II - as seguintes entidades da administração indireta, dotadas de personalidade jurídica

própria:
autarquias;
empresas públicas;
sociedades de economia mista;

fundações públicas.

A empresa em estudo esta inserido na alínea "c" do enciso II do artigo 13 da constituição
estadual, mencionado anteriormente. Assim set* apresentado em seguida o conceito de sociedade
de economia mista.
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3.2 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

No que diz respeito à sociedade de economia mista o enciso III do artigo 50 do decreto-lei
no. 200 de 25 de fevereiro de 1967 apresenta o seguinte texto:
Ill - Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de personalidade juridica de
direito privado, criada por lei para o exercício de atividades de natureza mercantil, sob a
forma de sociedade anônima, cujas ações corn direito a voto pertençam, em sua maioria,
A União ou A entidade da Administração Indireta.

Por ser do âmbito federal o decreto-lei acima citado dá uma definição de sociedade de
economia mista da Unido. Mas estas sociedades podem estar presentes na esfera federal, estadual
como também na municipal. Assim apresenta-se a definição de sociedade de economia mista
elucidada por Andrade (2002, p.38):
Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, instituida por lei para
exploração de atividade econômica sob a forma de sociedade anônima, cujas ações
ordinárias (com direito a voto) pertençam, em sua maioria, ao estado ou entidade da
administração indireta. Quando a atividade for submetida a regime de monopólio estatal,
a maioria acionária caberá apenas ao ente governamental, em miter permanente. Corn a
mesma particularidade de características comerciais, também são regidas pela
contabilidade comercial de acordo com a Lei n". 6.404/76 — Lei das Sociedades por
Ações -, alterada pela Lei n°. 10.303, de 31 de outubro de 2001.

A sociedade de economia mista apesar de ter participação estatal difere-se de empresa
pública principalmente pela constituição do capital social. Onde empresa pública tem cem por
cento de capital do governo à sociedade de economia mista deve ter no mínimo cinqüenta por
cento mais urna ação ordinária do capital social. Sendo que o restante das ações pode ser
adquirido por interessados em geral.

3.3 HISTÓRICO DO SETOR ELÉTRICO NO BRASIL
A história do setor elétrico no Brasil pode ser dividida em quatro fases, uma privada,
compreendida entre os anos de 1879 a 1933; uma mista, ocorrida entre 1934 a 1963; uma estatal,
iniciada em 1964 com término em 1988, e a última fase, chamada regulatória, subdividida
em duas , sendo uma compreendida entre 1989 a 2002 e outra que se inicia a partir de 2003, com
a posse do Governo Lula. (RESENDE, 2004, p.23).
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Sobre a primeira fase Resende elucida
Na virada do século XIX para o século XX, o potencial de desenvolvimento das cidades
do Rio de Janeiro e São Paulo atraiu o capital estrangeiro para a instalação de
companhias de energia elétrica no Brasil, desenvolvendo a vocação hidrelétrica
brasileira.

Já pela segunda fase em 1934, foi aprovado um Código de Aguas que, pela primeira vez,
estabeleceu regras para o uso da água e para a produção e fornecimento de energia elétrica.
(RESENDE, 2004, p.27).
Anteriormente ao Código de Águas a Carta de 1934 no capitulo "Da ordem econômico e
social", pela primeira vez presente num texto constitucional, consagrou os novos princípios de
intervenção do Estado em atividades de fundamental importância para o interesse nacional, como
a exploração das minas e quedas d'aguas. (ELETROBRÁS, 1988, p.79).
Na fase posterior, a fase estatal, a principal característica é o Estado como poder
concedente e as concessionárias de geração, transmissão e distribuição, serem empresas estatais
federais e estaduais. Nesta oportunidade o Estado adotou uma política com a tendência
centralizadora que no âmbito da energia elétrica se colocava a partir da sua própria dinâmica e
forma de expansão. (RESENDE, 2004, p.31).
0 Decreto Federal n.60.824, de 07-06-1967 com o objetivo de definir o Sistema Nacional
de Eletrificação, em seu Art. 5 faz a recomendação para os governos estaduais estarem se
responsabilizando pela prestação de serviços de eletricidade. Para tanto criariam urna empresa de
economia mista com abrangência por todo o território estadual. A referida regulamentação
objetiva não apenas a fusão das diversas empresas que alguns estados tinham como também
organizar a prestação de serviço no âmbito estadual. (ELETROBRÁS, 1977, p.94).
Nos final da década de 80, já na fase regulatória, a grande alteração na economia nacional
alcança o setor elétrico. Esta alteração foi ocasionada pelo fortalecimento do pensamento liberal e
pelo acordo macroeconômico realizado entre o Brasil e o FMI. Este acordo obriga o Brasil a
buscar alternativa para o financiamento dos investimentos em infra-estrutura, que por sua vez
atinge o setor elétrico. (RESENDE, 2004, p.36).
Vários modelos foram pensados para a reestruturação do setor. Entre alguns modelos o de
desverticalização foi elaborado. 0 mesmo consistia na separação das atividades do setor elétrico.
(RESENDE, 2004, p.39).
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Isso porque era comum encontrar empresas que, numa situação de monopólio, realizavam
simultaneamente as atividades de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.
Dificultando assim a identificação da aplicação de recursos, e o resultado, na prática, era que os
aumentos de custos eram sistematicamente repassados as tarifas cobradas dos consumidores
finais. Com a desverticalização das empresas do setor de energia, fica possível criar um mercado
competitivo para a comercialização da energia, bem como se torna mais eficaz o controle de
custos. Conseqüentemente o aumento de produtividade significa melhores preços para o
consumidor final. (DUKE ENERGY, 2006).

3.3.1 ESTRUTURA DO SETOR ELÉTRICO

0 setor elétrico brasileiro é classificado segundo Duke Energy (2006) pelo agrupamento
das quatro principais atividades:
1. Geração
2. Transmissão

3. Distribuição
4. Comercialização

A classificação de geração é dada para a parte responsável da produção de energia. No
pais a maior parte da produção de energia elétrica é gerada por hidrelétricas. A transmissão por
sua vez tem o objetivo de ligar a geração da energia com os grandes centros de consumo.
Distingue-se fundamentalmente da distribuição pela carga utilizada. Sendo na transmissão de alta
tensão e a distribuição, por sua vez, de baixa tensão. Outra importância da distribuição é a ligação
da energia para os consumidores residenciais, que utilizam de carga suficiente para a
classificação de baixa tensão. A comercialização por sua vez tem a função de contratar a geração
de energia e revenda aos consumidores. (DUKE ENERGY, 2006).

3.4 HISTÓRICO DA CELESC
Quando da constituição, em 1955, a empresa Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CELESC não significou uma tentativa isolada ou um esforço solitário no tempo. Pelo contrario, o
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estudo da administração pública brasileira revela que a década de 1950 foi aquela que
caracterizou a busca, em grande escala, da intervenção do Estado na economia, com o acréscimo
da criação de empresas com participação acionária do Poder Público. (BRITO, 2002, p. 167).
0 ano de 1963 estabelece um marco na história da Celesc. Até então a mesma operava
com características de holding. Em Assembléia Geral Extraordinária, é respaldada a decisão do
Governador de incorporar todas as subsidiárias. Antes deste movimento a empresa funcionava
como um órgão de planejamento do sistema elétrico estadual. (VIEIRA, 2001, p.77).
A partir de 1964, começa a incorporar as suas empresas controladas com sedes nas
cidades de Florianópolis, Joinville, Videira, Concordia, Curitibanos, Lages e Blumenau.
(ELETROBRAS, 1977).
A importância da energia elétrica e a ampla discussão sobre a necessidade de ampliação
de importantes atividades básicas e essenciais

a nação defluiu para a constituição da sociedade de

economia mista, que foi a primeira forma de atuação do chamado Estado empresário. (BRITO,
2002, p. 167).
A Celesc figurou na linha de frente das sociedades de economia mista sendo uma das
pioneiras no Brasil, acompanhando, desta forma, o emergente nacionalismo econômico. (BRITO,
2002, p. 167).
Com o objetivo de produzir e distribuir energia elétrica num Estado que dependia
fundamentalmente desses serviços, a Celesc desde logo se alçou ao patamar das grandes
empresas brasileiras, alinhando-se no conjunto daquelas instituições que, pelos nítidos objetivos
sociais, foram e são indissociáveis do processo de desenvolvimento. (BRITO, 2002, p. 167).

3.5 A CELESC NOS DIAS ATUAIS
A Celesc atua principalmente no segmento de distribuição de energia. Até meados de
2006 a empresa atuava apenas com a constituição jurídica de Centrais Elétricas de Santa Catarina
S.A., gerando e distribuindo energia.
A partir do novo modelo de reestruturação do setor elétrico a Celesc apresenta-se hoje
com uma empresa holding (Centrais Elétricas do Estado de Santa Catarina S.A.), e duas
subsidiárias a Celesc Distribuição S.A. e a Celesc Geração S.A. (ver anexo A).
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0 projeto de lei encaminhado à Assembléia Legislativa que se transformou após
aprovação na Lei n". 12.130, de 16 de janeiro de 2002 permitiu a Celesc realizar o processo de
desverticalização. A mesma "Autoriza o chefe do poder executivo do Estado de Santa Catarina a
promover a reorganização administrativa, técnica e societária das Centrais Elétricas de Santa
Catarina S.A.". (BRITO, 2002, p. 182). Porém a mesma lei propunha a desverticalização das
atividades da Celesc em geração e telecomunicação, como segue em seu artigo segundo "A
reorganização administrativa, técnica e societária das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. —
CELESC — ocorrerá através da desverticalização das atividades de Geração

e

Telecomunicações".
Posteriormente a Lei n°. 12.130, de 16 de janeiro de 2002 foi revogada pela Lei n".
13.570, de 23 de novembro de 2005. Trazendo em seu texto a desverticalização das atividades da
Celesc em distribuição e geração como segue:
Art. 2° A reorganização administrativa, técnica e societária da CELESC ocorrerá através
da desverticalização das atividades de Distribuição e Geração, compreendendo a criação
de novas empresas independentes entre si

Assim hoje a empresa tem suas atividades separadas. Tendo a seguinte evolução no
tempo, desde a sua criação:

Linha do Tempo

Quadro 1 — Linha do tempo
Fonte: CELESC (2006).

Agora com a desverticalização a Celesc já esta em vista de uma negociação, a compra do
controle acionário da SCGds. Noticia divulgada em seu site no dia 18 de dezembro de 2006 como
segue (CELESC, 2006):
0 primeiro grande negócio da holding Celesc poderá se concretizar em breve. Trata-se,
nada mais, nada menos, do que a aquisição do controle acionário da SCGAs, companhia
responsive], atualmente, pela comercialização e distribuição de 1,5 milhão de metros
cúbicos diários de gás natural para 250 clientes em 35 municípios de Santa Catarina.
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Uma vez que a SCGás tem a característica de distribuir fonte de energia, no caso gás
natural. Isso é devido A estratégia organizacional da Celesc.
A empresa se apresenta com a seguinte missão (CELESC, 2006):
Atuar de forma rentável no mercado de energia, serviços e segmentos de infra-estrutura
afins, promovendo a satisfação de clientes, acionistas e empregados, contribuindo para o
desenvolvimento sustentável da sociedade.
Para tanto a organização se vale da seguinte visão "ser a melhor empresa nos seus
negócios, reconhecida por seus resultados, mantendo-se pública e competitiva" (CELESC, 2006).
Assim sendo a Celesc apresenta os seguintes valores
•
•
•
•
•
•

Satisfação dos clientes, acionistas, empregados e fornecedores;
Confiabilidade junto a todos os públicos corn os quais a Empresa se relaciona
Qualidade dos processos e resultados
Ética, transparência e profissionalismo
Responsabilidade social e ambiental
Segurança e qualidade de vida

Com esses valores e pela busca de melhoria continua a empresa tem a perspectiva de
crescimento com profissionalismo e competência. Com estas estratégias a empresa tem
conquistado premiações e boas colocações em pesquisas especializadas nos últimos anos (ver
anexo B). Com isso comprova-se o atendimento as responsabilidades que a organização tem e a
satisfação alcançada pelos seus clientes.

3.6 GOVERNANÇA CORPORATIVA NA CELESC
A importância de uma organização implementar a governança corporativa é que a
empresa oferece aos investidores melhorias nas práticas e transparência, propiciando a elevação
do potencial de valorização de seus ativos. (ENTREVISTADO I). Dando uma maior visibilidade
da empresa dentro do setor em que atua e no mercado de ações.
Na Celesc a importância da implementação de práticas de goventança corporativa é
mostrar que com profissionalismo, transparência da informação, extensão de direitos aos sócios
minoritários e blindagem política As decisões empresariais, busca constante aprimoramento da
eficiência operacional e dos resultados financeiros. Assim como a satisfação do público interno,
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provando aos potenciais investidores que a empresa é gerida coin clara orientação para o
mercado. (CELESC, 2006).
Quanto a quinta questão do apêndice A: "Em vista dos princípios de GC, Equidade,
Transparência, Responsabilidade Social e Prestação de Contas, como a contabilidade auxilia no
cumprimento dos mesmos?" obteve-se a resposta de que a contabilidade, nesse contexto, vem
somando esforços no sentido de proporcionar informação rápida e com nível de abertura
suficiente para atender necessidade do mercado. (ENTREVISTADO 1).
Anteriormente a corporação atendia as exigências da lei das sociedades anônimas.
somente. Até quando aderiu ao segment() de nível 2 de governança corporativa na Bovespa no
ano de 2002, mais precisamente no mês de junho. Assim além de cumprir a lei das sociedades
anônimas a empresa passou a atender as exigências de tal nível da Bovespa. Quando da adesão ao
nível 2 de governança a Celesc foi à primeira empresa do ramo de mercado em que atua a chegar
neste segmento oferecido pela Bovespa. (ENTREVISTADO 1).
Para a adesão do nível 2 de Governança Corporativa foram realizadas algumas práticas. A
presença de conselheiros independentes se fez necessário. Os acionistas preferenciais e os
acionistas ordinários minoritários elegerão um conselheiro representante dos acionistas
minoritários e seu respectivo suplente em escrutínio separado Adicionalmente a empresa adota
um tag along de 100%, em que, na alienação do controle acionário, os acionistas minoritários
terão direito a vender sua participação pelo mesmo valor da ação do acionista controlador. Além
disso, em meados de novembro de 2005, o presidente executivo não é mais o presidente do
conselho de administração, e, diante das novas regras de governança corporativa a Empresa já
conta com 20% dos seus Conselheiros Independentes (ENTREVISTADO 1). Estas são algumas
praticas que a empresa não tinha e devido os requisitos do segmento em que a organização se
propôs operar na bovespa tiveram que ser realizadas.
Atualmente o conselho de administração é composto por um representante dos
consumidores — presidente do conselho de administração, cinco representantes dos acionistas
majoritários, um representante dos acionistas minoritários, um representante dos acionistas
preferenciais, um representante da Celos (fundação Celesc de seguridade social) e quatro
conselheiros independentes. Tendo assim a seguinte composição percentual mostrada na Tabela
2.
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Tabela 2 — Composição do Conselho de Administração
Conselho de Administração
Representante dos Consumidores Presidente do Conselho de Administragao
Representante Acionista

Majoritário

N° de
representantes
1

5

Representante dos Acionistas Minoritários

1

Representante dos Acionistas Preferenciais

1

Representante Celas

1

Conselheiro Independente

TOTAL

4
13

%
7,69%
38,46%
7,69%
7,69%
7,69%
30,77%
100,00%

Fonte: CELESC (2006).

o conselho de administração cumpre com a prática de manter no
mínimo 20% de conselheiros independentes. A empresa pratica o tag along de 100% sendo a
exigência para cumprimento do segmento de nível 2 da Bovespa neste quesito de 80%.
Com essa composição

A contabilidade da Celesc não publicava os seus demonstrativos contábeis em padrões
internacionais. Assim contratou uma empresa de consultoria que presta o serviço de conversão
das demonstrações contábeis para os padrões da US-GAAP. Assim agregando um alto custo de
implantação da governança corporativa. Além disso, teve acrescido o custo para contratação de
uma empresa de auditoria externa (sendo a empresa que presta consultoria US-GAAP distinta da
que faz auditoria independente), uma vez que a mesma deveria ter conhecimentos em US-GAAP

e também demandaria mais tempo de trabalho.
No entanto os demonstrativos contábeis foram muito bem classificados em avaliações
especializadas. Segundo o relatório da administração, da Celesc, dos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2004 e 2005, ressalta a classificação dos demonstrativos contábeis do ano de 2004
no Enconsel — Encontro Nacional dos Contadores do Setor de Energia Elétrica e ressalta ainda a
avaliação de seu balanço social por um instituto de renome, como segue:
As Demonstrações Contábeis do exercicio de 2004, que atestam o saneamento das
finanças da Celesc, foram classificadas entre as melhores do Setor Elétrico, durante o
XXI Encontro Nacional dos Contadores do Setor de Energia Elétrica — Enconsel,
realizado no mês de novembro de 2005, no Rio de Janeiro. 0 Balanço Social, parte
integrante das Demonstrações, que refine informações sobre projetos, beneficios e ações
sociais dirigidas aos empregados, investidores, analistas de mercado, acionistas e
comunidade em geral, ficou em 1 0 lugar, na avaliação feita pelo Instituto de Pesquisas e
Estudos Avançados em Tecnologias e Habilidades Gerenciais Ltda. — Inpev, sediado em
Brasilia.

A empresa por atuar no setor elétrico tem a ANEEL como órgão regulador (mencionado
anteriormente). Esta por meio da resolução 444 de 21 de outubro de 2001, instituiu Manual de
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Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica. Mostrando a peculiaridade da
contabilidade de uma empresa que atua no setor elétrico.
A ANEEL exige alguns demonstrativos que fortalecem a importância da contabilidade
nas instituições que trabalham no setor. Como exemplo o RIT Relatório de Informação
Trimestral. Que segundo a ANEEL (2006) é composto de:
de um conjunto de formulários criados pela Portaria DNAEE n". 5, de 8 de janeiro de
1997, numerados sequencialmente e desdobrados por atividades de geração, transmissào,
distribuição, administração e comercialização, nos termos do que estabelece o Decreto
n°. 1.717, de 24 de novembro de 1995, e adequados pelo Manual de Contabilidade do
Serviço Público de Energia Elétrica, por meio da Resolução ANEEL n". 444, de 26 de
outubro de 2001

Assim aumentando a responsabilidade da contabilidade de organizações deste importante
setor para a sociedade.
Atualmente a empresa publica os seguintes demonstrativos

contábeis: Balanço

Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do
Patrimônio Liquido, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. Demonstração do

Fluxo de Caixa, o Balanço Social e a Demonstração do Valor Adicionado. Da publicação dos
demonstrativos do ano de 2005 a auditoria externa aprovou com seus testes que as demonstrações
examinadas pela mesma estavam adequadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil
(CELESC, 2006).

3.7 IMPORTANCIA DA CONTABILIDADE PARA A GOVERNANÇA CORPORATIVA

Tendo em vista os princípios de governança corporativa: transparência, equidade,
responsabilidade corporativa e prestação de contas, a contabilidade tem importante valor,
sabendo-se da sua característica de formação de informação. Informações sobre lucro da
organização, constituição e variação do patrimônio, rentabilidade, origem e aplicação de recursos,

entre muitas outras informações.
Uma importância da contabilidade 6 verificada justamente pela mesma evidenciar como
estão sendo aplicados recursos que a empresa obtém da sua operação e também recursos
originados do aporte de capital dos acionistas. Um ponto da contabilidade sobre o Principio de
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Transparência da governança corporativa é a auditoria independente que é realizada sobre Os
demonstrativos contábeis, certificando o uso adequado dos princípios contábeis. Adicionalmente
a publicação dos demonstrativos contábeis é considerada uma prática de governança corporativa
quando a organização não tem obrigação de publicá-los.
A contabilidade satisfaz o Principio da Equidade dando informação igualitária aos
acionistas. Apesar de apresentar uma linguagem técnica característica da contabilidade, a
informação de um balanço patrimonial, uma demonstração do resultado do exercício, é dada ao
acionista para conhecimento do valor da empresa bem como da capacidade econômica que a
organização tem de gerar lucro.
As companhias de capital aberto têm a obrigação de publicar algumas demonstrações
contábeis exigidas pela legislação vigente no Brasil. Porém uma pratica de governança
corporativa que a organização pode adotar é a publicação de outros demonstrativos contábeis.
Assim a companhia estaria atendendo aos Princípios da governanca corporativa de Transparência
e Equidade concomitantemente. Ou seja, ao mesmo tempo em que ela disponibiliza mais
informações aos acionistas (Principio de Transparência) ela também oferece a todos os acionistas
algumas informações que apenas os administradores tem. É exemplo de tal a firmação o
demonstrativo de Fluxo de Caixa. Enquanto os administradores sabem da situação financeira da
empresa, os acionistas não têm este conhecimento. Assim a referida demonstração contábil,
estaria sanando esta falta de informação.
Perante o Principio de Prestação de Contas a contabilidade se encontra com a maior
ligação e significativa contribuição que pode ofertar. Sabendo que os agentes de governança
corporativa devem prestar contas de suas ações, explicando em cada oportunidade os motivos das
suas tomadas de decisões, a contabilidade tem a capacidade de apurar o resultado de período em
período para se fazer comparativo entre os caminhos que a organização toma passo a passo.
Assim o gestor tem a noção do retorno de suas decisões e demais interessados ficam cientes do
andamento dos negócios. Isso basicamente numa ótica financeira e econômica, que a
contabilidade apura muito bem, porém as informações que a prestação de contas sugere não são
limitadas ao campo financeiro. Busca também ciência de como a empresa trata o meio ambiente,
se esta atualizada tecnologicamente, se a organização dá treinamento e capacitação aos seus
colaboradores, se os mesmos têm segurança no trabalho entre outras informações.
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Abordando o Principio de Responsabilidade Corporativa a contabilidade tem valor em
prestar informação como, por exemplo, o balanço social. Assim na oportunidade de urna tomada
de decisão o gestor não fica atrelado unicamente no retorno financeiro que a curto prazo vai
gerar. 0 pensamento prévio de uma tomada de decisão deve ser composto também por aspectos
de continuidade da operação da organização.
Adicionalmente toma-se um exemplo. Supondo a necessidade de dar treinamento a uma
determinada quantidade de colaboradores há um gasto financeiro a curto prazo, porém

o

benefício, que algumas vezes torna-se difícil de mensurar, virá posteriormente.
Por tudo mencionado fica assim ressaltada a importância da contabilidade para a
governança corporativa e credibilidade que este setor merece dentro de uma organização. E que
independente do porte da empresa e até mesmo da constituição jurídica, pode ter praticas que
auxiliarão interessados em potencial.

3.8 PONTO DE VISTA DOS DIVERSOS SETORES DA EMPRESA
Têm-se as considerações obtidas dos diversos setores da empresa (pertinentes ao estudo)
têm sobre a importância da contabilidade para a governança corporativa.

3.8.1 PONTO DE VISTA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
A importância da Contabilidade para a Governança Corporativa é latente, principalmente
considerando-a como uma tendência fundamental e irreversível no contexto empresarial. Todos
os Princípios de Governança: Transparência, Equidade, Prestação de Contas e a Responsabilidade
Corporativa; relacionam-se com a Contabilidade em maior ou menor profundidade.
Diante do Principio da Transparência, ressalta-se que os usuários externos das
informações contábeis: acionistas, clientes, fornecedores, instituições financeiras, entre outros;
possuem uma informação extremamente limitada sobre a instituição a qual se relacionam. A
informação contábil continua sendo a mais confiável, prudente e consistente quando se procura
conhecer a situação econômica, financeira e patrimonial da organização. Apesar de vários críticos
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da Contabilidade, de profissões diversas, dificilmente um modelo de avaliação institucional terá
sucesso desprezando as informações prestadas pela Contabilidade.
Adicionalmente, quando se trata do Principio da Equidade, torna-se pura demagogia
quando não se trabalha em conjunto com a transparência. Sem Transparência não existe a
possibilidade da Equidade real e integralmente existir. A Equidade é sempre utilizada em
discursos de lideranças das mais diversas crenças, entretanto, pode ser o Principio mais difícil de
ser contemplado devido a características inerentes dos seres humanos, mas isto não descarta que
sua busca seja legitima e deve ser almejada com perseverança.
0 Principio da Prestação de Contas é o mais fácil de relacionar corn a Contabilidade.
Todavia, ele extrapola os limites e o escopo das Demonstrações Contabeis, pois não se deve
apenas focar no aspecto econômico, mas também no Cultural, Legal, Ecológico, Politico, Social,
Demográfico e Tecnológico que envolve a corporação. Portanto, torna-se a Contabilidade não a
única informação sobre a prestação de contas, mas uma informação a ser complementada com
informações oriunda de diversas area da empresa.
No que se refere à Responsabilidade Corporativa e dos diretores financeiros são
diretamente afetadas. Inicialmente a idéia de sociedades empresariais surgiu para diluir os riscos
inerentes dos negócios e alavancar os recursos. Entretanto, este anonimato fez com que alguns se
aproveitassem para os mais diversos fins sem assumir as responsabilidades. Com a ampliação das
responsabilidades corporativas e individuais dos profissionais tenta-se evitar estes desvios e
beneficiar a sociedade.
Diante do exposto, torna-se claro a importância da Contabilidade neste contexto
organizacional.

3.8.2 PONTO DE VISTA DA AUDITORIA INTERNA
Considerando a transparência como um dos objetivos pertinentes à gestão corporativa, a
contabilidade exerce papel fundamental neste processo, pois é a ciência que permite verificar
exatamente a "saúde" de uma organização.
Assim a contabilidade deve sempre respeitar os princípios contábeis para que os
demonstrativos financeiros reflitam de forma fidedigna a situação da empresa.
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Ainda pode-se verificar o grau de transparência de sua administração a partir da
publicação das demonstrações contábeis, pois neste momento devem-se informar fatos relevantes
ocorridos ou que estão para ocorrer, e as suas conseqüências para a entidade.

3.8.3 PONTO DE VISTA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

A governança corporativa e a contabilidade passaram a ser um único corpo corn dois
compartimentos, portanto é de vital importância a contabilidade frente à governança corporativa.
Não se admite mais empresas sem uma contabilidade forte, com uma empresa de auditoria
externa independente; o mercado está cada vez mais exigente e atuante, sobretudo depois dos
escândalos contábeis ocorrido com as poderosas empresas americanas. A Transparência e os
princípios da Equidade, Prestação de contas e o Principio da Responsabilidade Corporativa por si
só evidenciam o grau de importância e responsabilidade dos pro fissionais de contabilidade.

3.8.4 PONTO DE VISTA DO DEPARTAMENTO DE RELAÇOES COM INVESTIDORES
A mensuração e a divulgação das demonstrações contábeis e das informações econômicas
e financeiras trimestrais e anuais exigidos pelo regulamento de governança corporativa, já
demonstra como é importante A area contábil para a empresa e muito mais para o mercado, uma
vez que é o espelho da empresa que reflete no mercado, pois deve conter as informações precisas,
transparente e atualmente com a divulgação instantânea, muito ágil, onde o mercado exige, quase
que diariamente, informações atualizadas das empresas para emissão de analises e perspectiva
para os investidores propensos a aplicar os seus recursos escassos numa empresa sólida e
confiavel. É preciso ter urna estrutura precisa e ágil para atender os anseios dos investidores, dos
acionistas e dos órgãos fiscalizadores e regulatórios.
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3.9 A CELESC NO MERCADO DE AÇÕES.
Após aderir as praticas de Governança Corporativa, a Celesc tem tido suas ações
negociadas no índice do IGC — Índice de governança corporativa. Também participa do índice
ITAG — índice das empresas de tag along diferenciado. E quando da criação do índice ISE —
índice de sustentabilidade empresarial, em novembro de 2005, a empresa fez parte do seu
portifólio. O Gráfico 1 mostra a evolução das ações da Celesc.
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O gráfico mostra um comparativo entre os principais indices pertinentes ao estudo.
O LEE é o índice do setor elétrico. 0 IGC é um índice formado pelas empresas que tem o
selo de governança corporativa. 0 ISE é o índice de sustentabilidade empresarial. Este
tendo a seguinte formulação conforme a Bovespa (2006)
com base no conceito internacional Triple Batton Line (TBL) que avalia, de
forma integrada, dimensões econômico-financeiras, sociais e ambientais das
empresas. Aos princípios do TBL, foram adicionados critérios e indicadores de
governança corporativa, a exemplo do índice da Bolsa de Johannesburg, cuja
seleção é feita a partir de um questionário, sem a prévia exclusão de nenhum
setor.

A Bovespa complementa informando que as dimensões consultadas no questionário
suo formadas com base em quatro conjuntos de critérios, a saber:

•

•
•
•

políticas (indicadores de comprometimento) ;
gestão (indicam planos, programas, metas e monitoramento)
Desempenho (indicadores de performance) ; e
Cumprimento Legal (avaliam o cumprimento de normas nas areas de

concorrencia, consumidor, trabalhista, ambiental, entre outras).

O índice de sustentabilidade empresarial entrou em operação no dia primeiro do
mês de dezembro de 2005. Onde a Celesc configurava-se entre o seleto grupo de 28
empresas que tinham suas ações formadoras do portifólio de tal índice. (BOVESPA, 2006).
Quando da primeira renovação da carteira do ISE em novembro de 2006 a Celesc
ostentou o direito de utilização do selo do índice de sustentabilidade empresarial
(renovação até o dia 30 de novembro de 2007). Nesta oportunidade quatro empresas
tiveram seus ativos excluídos do índice e outras dez empresas receberam o direito de
utilização de tal selo. (CELESC, 2006).
Ainda observa-se o ITAG — índice de ações com tag along diferenciado. Tendo o
seguinte objetivo segundo a Bovespa "medir o desempenho de urna carteira teórica
composta por ações de empresas que ofereçam melhores condições aos acionistas
minoritários, no caso de alienação do controle". Índice que a Celesc também participa por
apresentar um tag along de 100%.
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3. 1 0 ANALISE DOS RESULTADOS

Para análise dos resultados optou-se pela organização das informações na forma de
um quadro como segue:
Contabilidade
Situação / Demanda

Ponto do Vista

(o que é importante

na contabilidade

que atende As demandas)

Relações com
investidores e Mercado
acionário

-A formulação de informações trimestrais
é um ponto importante da contabilidade,
uma vez que a mesma 6 o espelho da
empresa para o mercado.

-Tendo

importância
também
para
elaboração das informações exigidas para
os órgios reguladores.

-A auditoria externa transmite confiança
aos investidores.
Departamento
Financeiro

-A

contabilidade

evidencia

pontos

necessários para o cumprimento dos
princípios de governança corporativa.
-Ressaltou com ênfase a questão da

transparência.
Auditoria Interna

-E a importância de quando da publicação
das demonstrações contábeis informarem
fatos relevantes da organização.

-Parecer da auditoria sem ressalvas.
-Critérios contábeis sólidos.
-Publicação dos demonstrativos dentro dos
prazos (anual e trimestral).
-Atendimento imediato As demandas dos
investidores sobre informações contábeis.
-Informações são divulgadas para todo o
mercado ao mesmo tempo sem favorecimento
de alguma parte.

-Com

a

maior
responsabilização '
da direção financeira , a
qualidade das informações contábeis pode
representar um diferencial em termos de risco
de crédito e de liquidez.
-Se a auditoria externa da um parecer limpo.
fica maior a confiabilidade das demonstrações
contábeis.
-0 processo contábil (débito, crédito , soma
zero, classificação de contas, estruturação de
um banco de dados com saldos e
movimentações, etc.) propicia i auditoria
interna ferramental de trabalho de extrema
importância.
-Ações preventivas
(accountability)

-A contabilidade satisfaz todos os princípios
de governança corporativa. Sendo dois de
forma mais apurada, o principio de
-Equidade.
transparência e o principio de prestação de
contas.
-Responsabilidade corporati va.
-Os principais princípios contábeis que
Princípios de GC
fortalecem esta idéia sic): - principio da
- Prestação de contas.
entidade, da continuidade e da oportunidade.
-A empresa publica todos os demonstrativos
contábeis enfatizando o principio da
governança corporativa. de transparência.
da
contabilidade
para
a governança corporativa.
Quadro 2 — Importância
-Transparência.

Fonte: Elaborado pelo autor (2006).
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Sabendo da exigência de melhores informações contábeis para as empresas que
almejam práticas de governança corporativa, entende-se a importância da contabilidade.
Para os investidores a contabilidade é a informação segura que se tem acesso. A
contabilidade demonstra dados reais e fatos econômicos ocorridos com a organização.
Sendo assim, quando o Departamento de Relação com Investidores ressalta a importância
da contabilidade por ser o espelho da empresa para os investidores, sabe que as
informações emanadas da contabilidade são de grande valia para os mesmos. Por isso da
importância da correta utilização dos padrões contábeis. E adicionalmente a anuência de
uma auditoria externa para certificar a adequação de tais informações.
Junto ao Departamento Financeiro a contabilidade tem a responsabilidade da
perenidade financeira e econômica da empresa. A decisão, por exemplo, de investir na
construção de uma nova subestação, leva em conta não só a parte financeira. 0 fator da
necessidade dessa nova subestação para a prestação do serviço deve ser levado em conta.
Nota-se a questão de atendimento aos stakeholders, no caso a população local de tal obra.
Assim o departamento financeiro junto com a contabilidade tem a função de saber da
possibilidade de financiamento de tal empreendimento. Não havendo possibilidade
financeira, alternativas como crédito junto a instituições financeiras, pode ser a solução. E
na garantia de ter retorno sobre o empréstimo As instituições solicitam demonstrativos
contábeis. Para conhecimento da capacidade econômica da empresa e informações como
endividamento, retorno sobre o capital próprio, entre outras informações.
Sendo assim o exemplo citado enquadrae na questão de uma responsabilidade social
e corporativa. Tendo sua importância para a governança corporativa. Corn isso a
contabilidade mostra-se com valor junto ao Departamento Financeiro, para cumprimento de
práticas de governança corporativa.
Para a Auditoria Interna a transparência é a palavra de ordem. Este departamento na
busca de atendimento as boas práticas de governança, deve atuar com ações preventivas e
não somente corretivas. 0 departamento de contabilidade trabalhando em conformidade
com os princípios de contabilidade esta auxiliando o bom andamento dos processos
internos facilitando o trabalho da auditoria.
Verificando assim a consideração da contabilidade para cumprimento de práticas de
governança corporativa,

4 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES
Este capitulo tem como proposta fazer a conclusão do estudo realizado e verificar
como foram atendidos os objetivos propostos. Também tem o propósito de fazer sugestão
para pesquisas futuras.

4.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a característica da contabilidade de gerar informação, verificou-se que a
mesma contribui de forma fundamental para com a governança corporativa.
Na empresa objeto de estudo, diversas áreas consultadas responderam sobre a
importância da contabilidade para a governança corporativa, contribuindo com suas criticas
e sugestões e/ou pontos de vista. Assim, contribuindo para o fortalecimento da idéia

objetiva do estudo e atingindo o objetivo geral do trabalho.
Verificou-se também que, da implantação de práticas de governança corporativa e
adesão ao nível 2 de governança corporativa na Bovespa, a contabilidade da empresa não
estava em totais condições de atender as exigências propostas por tal nível. Tendo assim
que se adequar e para tanto se utilizou de consultoria para conversão das demonstrações
contábeis a padrões internacionais.
Os objetivos específicos foram atingidos como pode ser constatado no Quadro 3:
Objetivos Especificos

Conceituar a Governança Corporativa

Ressaltar a importância da Governança

Corporativa

Identificar os princípios de Governança

Corporativa

Resultados

Sua fundamentação teórica é de relevada importância para o trabalho.
A pesquisa se deu com base no conceito desse objetivo.
Assim se fez necessário para demonstrar como a governança
corporativa 6 importante para as organizações. Objetivo que foi
alcançado com entrevista junto a divisão de govemanga corporativa da
empresa. Tendo coma resultado a resposta de que a com govemança
corporativa a empresa oferece aos investidores melhorias nas praticas
e transparência, propiciando a elevação do potencial de valorização de
seus ativos.
Obtendo entendimento de quais sic, os princípios de govemança
corporativa e seus conceitos, pode-se fazer um levantamento de coma
a contabilidade tem ligação com cada principio. Verificou-se que a
contabilidade tem ligação fundamental com todos os principias da

governança corporativa.
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Para conhecimento de quais práticas a Celesc deve se submeter. ma
Apresentar os níveis de governança na Bovespa vez que aderiu ao nível 2 de govemança corporativa na Bovespa. 0
bem como suas principais exigências
nível citado é um dos três níveis ofertados pela Bovespa, que tem o
novo mercado e o nível I também.
A exposição das práticas definidas pela Celesc, demonstra como a
Expor práticas de Governança Corporativa
organização esta preocupada em ter as informações as mais
adotadas pela Celesc;
transparentes possíveis.
Diversos
setores responderam como a contabilidade é importante para
Obter informações sobre a importância da
a governança corporativa dando os seus respectivos pontos de vista
contabilidade para a governança corporativa de
sobre o assunto. Onde todos os princípios da governança foram
di versos setores da organização ,
abordados contribuindo com o objetivo do estudo.

Quadro 3— Resultados dos objetivos específicos
Fonte: Elaborado pelo autor (2006).
Assim o estudo de caso foi realizado tendo a conclusão que a contabilidade
realmente importante demandando informações para diversos setores e assim faz com que a
empresa possa cumprir determinadas práticas da governança corporativa.
A importância da governança corporativa é tão eminente que nos Estados Unidos
após os escândalos com grandes corporações foi regulamentada a lei Sarbanes-Oxley Act
(SOX), finalizando a auto-regulação baseada no modelo de melhores práticas, passando
assim por ser obrigação as organizações. (SOUZA e FRAGA, 2005).
Seguindo essa linha de raciocínio significa dizer que a empresa que agora se propõe
a participar da governança corporativa esta com destaque no mercado e preparada para a
possível obrigação aqui no Brasil, e até mesmo uma padronização mundial tanto da
governança corporativa como da contabilidade.

4.2 RECOMENDAÇÕES
O estudo sobre a governança corporativa e a contabilidade deve ser aprimorado com
futuros trabalhos para assim estar sempre adequado com a realidade das empresas. Corn
isso as organizações podem sempre contribuir de forma significativa para com a evolução
da sociedade. Nesse sentido, apresentam-se as sugestões para trabalhos seguintes:

•1 Estudo em empresas de outros setores da economia;

56
•

Estudo de caso em empresas listadas em outros níveis de governança na

Bovespa;
•

Estudar empresas da esfera federal, agora com a

criação da CGPAR

(Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de
Participações Societárias da Unido) pelo decreto 6.021/2007 em 22 de janeiro;
✓

Estudo sobre a visão geral de profissionais da area contábil sobre a

governança corporativa e a importância da contabilidade para a governança
corporativa.
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APÊNDICE A — ENTREVISTA DIVISÃO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
1. Qual a importância da Governança Corporativa? E a importância da contabilidade
para a Governança Corporativa?
2. Qual é o motivo de uma organização implementar práticas de Governança
Corporativa? No caso especifico da CELESC, o que motivou a empresa às práticas
de Governança Corporativa?
3. Antes da adesão do segmento de nível 2 da Governança Corporativa na Bovespa, a
empresa já apresentava algumas práticas de Govemança Corporativa? Quais?
4. Quais acréscimos de direitos tiveram os acionistas minoritários, preferenciais?
5. Em vista dos princípios de GC, Equidade, Transparência, Responsabilidade Social e
Prestação de Contas, como a contabilidade auxilia no cumprimento dos mesmos?
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APÊNDICE B — ENTREVISTA DIVERSOS SETORES
Com base nos princípios de Governança Corporativa citados logo abaixo e das
exigências por maiores informações contábeis pela Bovespa para cumprimento de
práticas de governança corporativa, responda o seguinte questionamento, qual a sua
visit) sobre a importância da contabilidade para a governança corporativa?

O Código das Melhores Praticas de Governança Corporativa elaborado pelo IBGC
(2004) caracteriza como sendo os objetivos e princípios básicos da Governança Corporativa
a Transparência, Equidade, Prestação de Contas, e a Responsabilidade Corporativa.
A transparência esta relacionada com o interesse da organização em divulgar todas
as informações de possível interesse aos stakeholders.. Ou seja, não é simplesmente o
cumprimento de alguma legislação que obriga a publicação de demonstrativos contábeis. A
transparência esta relacionada com a informação espontânea da empresa. A cultura de
querer informar independente da obrigação para isso. Sendo importante a comunicação de
informações que não se restringe ao ambiente econômico-financeiro. (IBGC).
0 principio da equidade é à busca de direitos iguais para os acionistas minoritários.
norteado pela procura de justiça entre acionistas. Porém não se limita aos acionistas, mas
procura o tratamento igualitário entre os clientes, fornecedores, colaboradores e demais
interessados, é contemplado nesse principio. (IBGC).
A caracterização do principio de prestação de contas (accountability) dada pelo
Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa é a seguinte "Os agentes da
governança corporativa devem prestar contas de sua atuação a quem os elegeu e respondem
integralmente por todos os atos que praticarem no exercício de seus mandatos". Este
principio tem uma forte ligação com o principio de transparência. A prestação de contas por
parte dos agentes da governança corporativa deve ser instintiva, natural. Não deve ser
compulsória devida solicitações de quem os elegeu.
Um outro principio que o IBGC elaborou foi o principio da responsabilidade
corporativa. 0 motivo da criação deste é a procura (extrema) por parte das empresas pelo
melhor retorno econômico positivo deixando aspectos sociais de lado. E certa a necessidade
das organizações alcançarem lucro, tanto para o financiamento operacional como
distribuição de dividendos, investimentos, etc. Porém as decisões dos administradores e

(

)5

conselheiros muitas das vezes são caminhadas para o sentido que trará o melhor return°
financeiro h organização. Para tanto muitas decisões são tomadas de modo que no curto
prazo o objetivo de realização de lucro seja concretizada. Causando um descaso com
demais finalidades da empresa. Procurando dar ênfase a outros objetivos que todas as
organizações precisam ter como a responsabilidade social e a preocupação ambiental, o
IBGC abordou este principio da responsabilidade corporativa. Tendo o seguinte texto
segundo o IBGC "conselheiros e executivos devem zelar pela perenidade das organizações
(visão de longo prazo, sustentabilidade) e, portanto, devem incorporar considerações de
ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações".
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ANEXO A - ORGANOGRAMAS
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Organograma Celesc Distribuição
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Organograma Celesc Geração SA,

Celesc
Gera Oo

I
'USE taktale”b
A$ C$

1

DGC
Gas: ea
:orzo-ara

.
.
Asailrem 41.1.ra

a

1014

aaa,,
j

1

r
--I

•

.

PRE
P RE SiD ENCIA

•

dt OnteotO ....Set

DTE

DEf

J

A.11,1141111fKit

:

_

_L_

.42oireg

c;..S4oac

FL
.:0[2:11a,

"“koLi
..Yrs tag. .alors

;;;;

1

DJR

Ecerem..derFAT-ree,a e
de =te ,:d^ti vneildaez

'

KS kotre,“

."1

—

I
...f.)4a.

DCL
w ,la : ,:rrs.efORI
is'e•e

ACM ki ■ttiazWitla,

Faeqc —1(

LiWari

E_TijLJ

I Cooiak

I trx.o
I

(*) Estas Diretorias terão alguns empregados prestando serviços de suporte na Empresa de Geraçao e esses serviços
sere° totalmente contratados da Empresa de Distribuigdo.

ce:sa-

r.
-••

70

ANEXO B - PREMIAÇÕES
Troféu Fritz Miller - Julho 2006 - FIESC
O prémio foi conquistado pela Empresa devido A harmonia e enquadramento de sua área de geração aos procedimentos
ambientais corretos, à promoção de educação ambiental (via ProCeleficiência) e o desenvolvimento de projetos na Area de
energia alternativa, como a instalação de energia solar em escolas isoladas.
Criado em 1982, pela FATMA, órgão estadual ambiental catarinense, o Prank) ohjetivi cstimular o proce s so de
desenvolvimento sustentável de Santa Catarina.

Anuário Maiores & Melhores 2006 - Revista Exame Edição Junho 2006
O Anuário Maiores& Melhores 2006 da Revista Exame classificou a Celesc corno a Melhor cm Serviços na Região Sul, a 60a.
empresa entre as Maiores por Vendas e a 8a. entre as 100 Maiores do Sul.
0 volume de vendas de U$ 1,9 bilhão em 2005, com crescimento de 4,8% sobre 2004, resultou no destaque corno Melhor de
Serviços no Sul. 0 aumento das vendas também reflete a eficiência operacional em outros critérios analisados, em particular em
Liderança do Mercado, ficando em 2° lugar (11,1% de mercado conquistado nas vendas) e 3°. lugar em Rentabilidade (retorno
do investimento obtido no ano considerado). No ranking geral das 100 Maiores empresas do Sul, a Celesc ocupa o 8' lugar.
Entre as dez primeiras desse ranking, apenas a Celesc e outra companhia paranaense são empresas estatais.
Os dados específicos de Santa Catarina também demonstram a liderança da Empresa no Estado: é a 3'. Empresa no quesito
Vendas, a 4'. em Riqueza Gerada por Empregado e a 6'. em Rentabilidade

Balanço Social/Demonstraçães Contábeis - Setor Elétrico - Dezembro 2005
0 Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados em Tecnologias e Habilidades Gerenciais - INPEV considerou que as
informações contábeis da Celesc estavam entre as cinco melhores do Setor Elétrico em 2004, classificando o Balanço Social em
primeiro lugar e as Demonstrações Contábeis em quarto lugar.

Prêmio Procel Cidade Eficiente em Energia Elétrica - Dezembro 2005
O projeto de eficientização energética do sistema de adução de Pilões que abastece a Grande Florianópolis, desenvolvido pelo
ProCeleficiência - Programa de Eficiência Energética da Celesc em parceria corn a CASAN, foi escolhido corno o melhor
projeto nacional na categoria Sistemas de Saneamento. 0 ProCeleficiência garantiu R$ 5,3 milhões dos R$ 7 milhões
necessários para a obra
A eficientização do sistema trouxe beneficio considerável para a população de Florianópolis, São Jose, Palhoça, Santo Amaro e
Biguagu. Cerca de 700 mil pessoas estão recebendo abastecimento com mais qualidade c eficiência, pois triplicou a capacidade
de adução de água bruta e o sistema ainda proporciona redução no consumo de energia de 13.600 MWhiano, Isso representa o
consumo mensal de um município como Palhoça, com 100 mil habitantes, e gera economia anual de R$ 2 milhões.

Prêmio Empreendedor José Paschoal Baggio Novembro 2005
Patrocinado pelo jornal Correio Lagcano, esse prêmio é dado As maiores geradoras de 1CMS adicionado do Estado de Santa
Catarina.E a segunda vez consecutiva que a Celesc recebe esse prêmio.

Pesquisa Revista Desempenho - 5000 Maiores - Edição Setembro 2005
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Essa Revista, publicada pelo Instituto Miguel Calmon, classificou a Celesc como a 53' maior empresa brasileira. No ranking
geral da região Sul, ela aparece em 9 0 lugar e, em Santa Catarina, 6 a 3' maior. No ranking especifico do setor de energia .
Celesc é a 17' maior empresa brasileira, a 2 0 na região Sul e a I° no Estado.
Para selecionar as melhores empresas do Brasil e das Regiões, o pré-requisito foi estar entre os 1.000 maiores faturamentos.
Três variáveis foram consideradas para constituir os rankings geral e por setor: rentabilidade em relação ao patrimônio,
rentabilidade cm relação A Receita e crescimento real da Receita. Outras duas variáveis serviram para ajustes de classificação:
liqüidez corrente e endividamento.

Prêmio CIER de Qualidade — Satisfação do Cliente 2005
A Celesc conquistou esse prémio, na categoria Ouro, pelo terceiro ano consecutivo. Os prêmios são concedidos As empresas
associadas que obtiveram os três valores mais altos no indice de Satisfação do Cliente cool a Qualidade Percebida (ISCAL),
obtido mediante pesquisa dc opinião com os consumidores das concessionárias.
O CIER avalia critérios como a qualidade do fornecimento de energia e da fatura, a comunicação com o cliente, o cumprimento
de prazos para as solicitações e a imagem da Empresa, incluindo confiabilidade, seriedade, transparência e preocupação coin o
meio ambiente e a comunidade.

Prêmio Desempenho 2005
Era setembro, o Instituto Miguel Calmon - IMIC de Salvador (BA) certificou que a Celesc foi escolhida corno a maior empresa
de Santa Catarina no segmento Concessões Públicas. As empresas homenageadas foram avaliadas pelos números obtidos nos
itens: receita, rentabilidade em relação ao patrimônio e ao faturamento, crescimento da receita e, complementarmente. liquide?
e endividamento.

Pesquisa Revista Valor 1000 - Edição Agosto 2005
O ranking divulgado pela Revista Valor 1000, em agosto de 2005, colocou a Celese na 73. ° posição entre as 1.000 maiores
empresas do Pais no Ultimo ano, duas posições acima do ranking dc 2003. Nesse ranking geral, A frente da Empresa constam
apenas 4 outras distribuidoras dc energia elétrica, sendo três delas da iniciativa privada.
Na região Sul, é a 11. 0 maior empresa c, no ramo de energia elétrica, em termos de receita liquida, ê a 10." maior empresa do
Pais, segundo a pesquisa. Sua colocação no ranking do Sul a torna a 3 3 maior empresa catarinense, depois dos grupos Bunge
Alimentos e Sadia.

Prêmio Abradee 2005 - Bi-Campeti como Melhor Distribuidora do Sul do Pais
A Celesc foi escolhida, pela segunda vez consecutiva, em agosto de 2005, a melhor distribuidora de energia do Sul do Pais na
categoria acima de 400 mil consumidores pela Abradee (Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica).

Pesquisa Maiores do Sul 2004 - Revista Amanha
A Celesc apareceu na pesquisa como a 15 0 maior empresa do Sul e, em termos de receita bruta. a 4 0 maior empresa sulista na
area de energia. A pesquisa foi realizada pela Revista Amanita em parceria com auditores da PricewaterhouseCoopers,
tomando por base os balanços contábeis de 2004. No ranking especifico de Santa Catarina, a Empresa aparece como a 5' maior
empresa catarinense, ocupando o 4° lugar entre as 30 maiores receitas brutas e o 7 0 lugar entre os 30 maiores patrimônios
líquidos. Além disso, aparece no 6° lugar entre as 10 empresas catarinenses com maior lucro liquido.
A Revista apresenta a Celesc como uma das responsáveis pelo excelente desempenho corporativo da Região em 2004, ao lado
de gigantes como a Cooperativa Agroindustrial Coamo e o Grupo Randon, que lideraram o aumento de receita bruta. A
Empresa também é mencionada pelo crescimento de quase 30% nas suas vendas. De acordo com a pesquisa, a Celesc ajudou

Santa Catarina a ultrapassar o faturamento das empresas paranaenses, fato inédito desde 1980.
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Maiores & Melhores de 2004 - Revista Exame
Na edição Maiores & Melhores da Revista Exame, a Celesc voltou a se destacar em virtude do seu desempenho corporativo.
ocupando no ranking nacional das 500 Maiores por Vendas, o 60° lugar, subindo cinco posições em relação a 2003. Entre as 50
Maiores Estatais por Venda, manteve a posição obtida no ano anterior, ocupando o 9° lugar, com US$ 1.551,6 milhões. Na lista
das 50 Maiores de Serviços por Vendas, que reúne companhias públicas e privadas, a Empresa também manteve 021° lugar. No
Ranking especifico para serviços públicos, a Celesc se destacou nos tópicos de Liquidez Corrente, ocupando o 8' lugar (1.50
reais realizáveis para cada real de divida no curto prazo) e de Crescimento, ficando em 5° lugar (20,6% de aumento de vendas
no ano. descontada a inflação).
Na análise das empresas catarinenses, considerando a classificação por receita operacional bruta, a Celesc ficou com o segundo
lugar entre as Maiores, atrás somente do grupo Sadia S. A. 0 indice de crescimento alçou a Celesc à 6" posit* entre as maiores
empresas catarinenses e posição no tópico Investimento no Imobilizado.

Troféu Empresa Socialmente Responsável 2004
Conferido pela Federação Nacional das Associações de Vendas e Marketing do Brasil - FENADVB, o troféu foi dado A Cele.sc
em virtude das inúmeras iniciativas de responsabilidade social efetuadas ao longo do ano.

Prémio Integração Nacional 2004
A Celesc recebeu esse prêmio em reconhecimento de sua liderença, exemplo empresarial e serviços desenvolvidos na Area
energética no Estado catarinense. Quem concede o premio, anualmente, é a Câmara Internacional de Pesquisas e Integração
Social - CIPIS - organização não governamental que promove Wes de incentivo à integração econômica. politica e social entre
lideres, empresas e autarquias públicas ou privadas na America Latina. Toshiba do Brasil, Volkswagen e Volvo são algumas
empresas já premiadas com o Integração Nacional.

Troféu Barriga Verde Empresarial 2004
Esse prémio é entregue As principais lideranças empresariais do Estado de Santa Catarina, considerando critérios de
empreendedorismo conforme ranking elaborado pela Federação das Indústrias de Santa Catarina - Fl ESC.

Prémio Empreendedor José Paschoal Baggio 2004
Patrocinado pelo jornal Correio Lagearto, esse premio é dado is maiores geradoras de (CMS adicionado do Estado de Santa
Catarina.

Prémio Eletricidade 2004
0 desempenho da area comercial rendeu A Celesc, pela segunda vez consecutiva, o Prémio Eletricidade concedido pela Revista
Eletricidade Moderna. Esse premio consolida um ranking das melhores distribuidoras de energia elétrica do Brasil, elaborado
por meio da confrontação de uma serie de indicadores. A Celesc recebeu o prêmio pelo melhor desempenho comercial no
ranking do Grupo 1 - empresas estaduais, categoria nacional. A nota final da Empresa foi 9.93, mas a Celesc recebeu nota
máxima em três dos quatro indicadores avaliados: índice de reclamações, ciclo de faturamento dos clientes do Grupo A e ciclo
de faturamento dos clientes do Grupo B. No quarto indicador - contas refaturadas - a nota da Celesc foi 9.78.
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Prêmio CIER de Qualidade — Satisfação do Cliente 2004
A Celesc conquistou esse prêmio, na categoria Ouro, pelo segundo ano consecutivo. 0 CIER avaliou critérios como a qualidade
do fornecimento de energia e da fatura, a comunicação com o cliente, o cumprimento de prazos para as solicitações e a imagem
da Empresa, incluindo confiabilidade, seriedade, transparência e preocupação com o meio ambiente e a comunidade.

Prêmio Abradee 2004 - Melhor Distribuidora da Região Sul
A Celesc recebeu o Prémio Abradee 2004 de Melhor Distribuidora do Sul do Brasil na categoria acima de 40() nil
consumidores, sendo a única estatal premiada. 0 prêmio é resultado do desempenho da Empresa, em 2003, nos questtos
Avaliação do Cliente, Gestão Operacional e Desempenho Econômico-financeiro. A media de pontos conquistada garantiu
Cclesc a posição de 4' melhor distribuidora do Pais entre as grandes concessionárias.

Prêmio CIER de Qualidade — Satisfação do Cliente 2003
A Celesc foi a grande vencedora do Prêmio CIER de Qualidade — Satisfação do Cliente 2003 categoria Ouro — concedido pela
Comissión de Integracion Energética Regional (CIER), organização que reline as maiores empresas distribuidoras de energia
elétrica da América do Sul. Receberam o mérito as empresas que obtiveram os mais altos valores para o indice de Satisfação
com a Qualidade Percebida, resultado de pesquisas encomendada pela Comissão ao Instituto Vox Populli, realizadas em julho c
agosto de 2003. A Celesc recebeu nota 81,9 de seus clientes.

Prêmio Eletricidade 2003
A Celesc recebeu o Prêmio Eletricidade 2003, conferido pela Revista Eletricidade Moderna. O troféu foi conquistado pela
Empresa por seu desempenho como a Distribuidora de Energia Elétrica com o Menor indice de Perdas em 2002, que engloba as
perdas técnicas e comerciais. Em 2002, o índice da Celesc foi de 5%.

Prêmio Abradee 2003
A Celesc foi finalista em três categorias do Prêmio Abradee 2003, entregue pela Associação Brasileira de Distribuição de
Energia Elétrica no dia 6 de agosto de 2003: Melhor Distribuidora de Energia Elétrica do Brasil, Melhor Distribuidora de
Energia Elétrica da Região Sul e Melhor Avaliação do Cliente.
O Índice de Aprovação do Cliente (IASC), aferido pelos pesquisadores especialmente para esta nova edição do Prêmio,
mostrou que os consumidores da Celesc continuam entre os mais satisfeitos do Pais. Alcançamos índice de 80,4% de satisfação,
um honroso 2° lugar entre as grandes distribuidoras.
A credibilidade da Celesc também merece destaque. 0 índice para o quesito "Empresa honesta, séria e transparente no que faz"
(87,7%) foi o maior entre as distribuidoras com mais de 400 mil consumidores.

500 Maiores Empresas
No ranking das 500 Maiores empresas da Regido Sul, em 2002, divulgado pela Revista Amanhã, a Celesc aparece em sexto
lugar entre as maiores empresas de Santa Catarina e figura na lista das dez mais do estado ao lado de firmas como a Bunge.
Sadia, Tractebel, Perdigão, Eletrosul, Embraco, Weg, Seara e Tigre. Os critérios são patrimônio liquido, receita bruta e
resultado liquido do exercício.
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Prêmio IASC 2002
Reconhecida pela qualidade de seus serviços, a Celesc foi eleita a melhor distribuidora de energia elétrica da região Sul e a
melhor entre as grandes empresas do Setor Elétrico do pais, conforme pesquisa realizada pela Aneel — Agencia Nacional de
Energia Elétrica.
A pesquisa, que tem como objetivo aferir o nível de satisfação dos consumidores de todo o Pais, foi feita pelo Instituto Vox
Populi entre novembro e dezembro de 2002, quando foram ouvidas 19,2 mil pessoas, clientes de 64 empresas distribuidoras.
O índice de satisfação dos clientes da Cele,se que responderam à pesquisa foi de 73,45 pontos. O resultado ô quatro pontos
maior que a média de satisfação registrada entre os clientes das empresas que atendem o Sul do Pais (69,25 pontos) e o maior
entre as empresas de grande porte do Setor.
Para responder à pesquisa, os consumidores avaliaram a qualidade do serviço prestado pelas empresas ern relação as suas
expectativas — quanto mais proximo das expectativas, maior o percentual de satisfação. Na pesquisa s5o considerados 17 itens,
como a segurança quanto ao valor cobrado na conta de luz, informações sobre riscos associados ao uso de energia,
detalhamento da conta, pontualidade na prestação de serviço, cordialidade no atendimento, facilidade de acesso aos postos de
atendimento, fornecimento de energia sem interrupção, rapidez em restabelecer as quedas de energia e aviso antecipado de
corte de luz.

Pcsquisa Expressão e Fundação Getúlio Vargas
No ranking das 300 maiores empresas da Região Sul divulgado pela Revista Expressão e Fundação Getúlio Vargas, a Celese
aparece como a 4 0 maior empresa de Santa Catarina.

Melhores & Maiores
Na edição 2000 do ranking Melhores e Maiores da Revista Exame, a Celesc ocupa o 11° lugar entre as 50 maiores estatais
brasileiras e o 28° entre as 50 maiores prestadoras de serviços, sob o critério de vendas.

Empresa do Século
Em maio de 2000, a Celesc foi eleita a Empresa do Século em Santa Catarina, junto com mais 19 empresas em outras
categorias.

Prêmio Abradee 2000 — Bi-campei na preferência do cliente
Concedido pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, este premio visa estimular as concessionárias a
buscar satisfação do cliente. Sao considerados os indices de desempenho operacional e económico-financeiro das
concessionárias e as ações de responsabilidade social. Alen) disso, é feita uma pesquisa junto aos consumidores atendidos pela
empresa.
Em 2000, a Celesc recebeu pela segunda vez o Premio de Melhor Empresa de Energia Elétrica do Brasil na categoria Avaliação
pelo Cliente. Nesta edição do premio, o percentual de aprovação alcançado pela Celese tbi ainda maior que na edição anterior.
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ANEXO C — RESOLUÇÃO N°. 444 INSTITUI 0 MANUAL DE
CONTABILIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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