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A Companhia:

Estratégia:

A EMAE é uma sociedade de economia mista vinculada à Secretaria Estadual de Energia
do Estado. Concessionária de um complexo hidroenergético localizado no Alto Tietê,
centrado na Usina Hidroelétrica Henry Borden e nos reservatórios Billings e Pedras, que a
abastecem. Constituem também esse complexo hidroenergético, que tem como principal
característica permitir o uso múltiplo dos recursos hídricos existentes na bacia hidrográfica
em que estão localizadas, as barragens de Pirapora e Edgard de Souza, no Rio Tietê, a
Estrutura de Retiro e as usinas elevatórias de Traição e Pedreira, no Canal Pinheiros, além
do Reservatório e Canal Guarapiranga.
Esse complexo hidroenergético foi construído ao longo da primeira metade do século
passado com o objetivo principal de gerar energia e foi assumindo, ao longo do tempo,
outros importantes usos como o abastecimento público, o controle de cheias, o saneamento
e o lazer. A EMAE dispõe, ainda, de duas pequenas usinas hidroelétricas, a UHE Rasgão,
no município de Pirapora do Bom Jesus, e a UHE Porto Góes, no município de Salto, ambas
no Rio Tietê. No Vale do Paraíba, município de Pindamonhangaba, está instalada a UHE
Isabel, atualmente fora de operação.

Missão
“Gerir recursos energéticos e sistemas hídricos, promovendo o desenvolvimento
sustentável”
Visão
“Ser referência na geração de energia, a partir de fontes renováveis no Estado de São
Paulo”
Valores
“Comprometimento, Empreendedorismo, Qualidade e Respeito ao Meio Ambiente”

Objetivos da Companhia:
I) estudar, planejar, projetar, construir, operar e manter sistemas de produção, armazenamento,
conservação e comercialização de energia, principalmente a elétrica, para si ou para terceiros;
II) estudar, planejar, projetar, construir, manter e operar barragens de acumulação e outros
empreendimentos, destinados ao aproveitamento múltiplo das águas, para si ou para terceiros;
III) estudar, elaborar, projetar, executar, explorar ou transferir planos e programas de pesquisa e
desenvolvimento que visem qualquer tipo ou forma de energia, bem como de outras atividades correlatas
à tecnologia disponível, quer diretamente, quer em colaboração com órgãos estatais ou particulares;
IV) explorar, isoladamente ou em participação com outras sociedades, atividades derivadas da utilização
subsidiária dos bens materiais ou imateriais de que é detentora em razão da natureza essencial da sua
atividade e, inclusive exploração de recursos naturais, bem como a prestação de serviços que, direta ou
indiretamente, se relacione com o seu objeto;
V) prestar outros serviços de natureza pública ou privada, inclusive serviços de informática e de sistemas
de telecomunicações, mediante a exploração de sua infra-estrutura, com o fim de produzir receitas
alternativas, complementares ou acessórias;
VI) contribuir, no âmbito de suas atividades, para a preservação do meio ambiente, diretamente ou por
meio de parcerias com o setor Público, com a sociedade civil organizada, ou com organizações
internacionais, estimulando e desenvolvendo a educação ambiental em sua área de concessão, além de
participar em programas sociais de interesse comunitário;
VII) participar, em associação com terceiros, de empreendimentos que propiciem melhor aproveitamento
de seu patrimônio imobiliário.
VIII) armação e tráfego de embarcações na navegação interior, fluvial e lacustre.
Comercialização:
• Concessionárias distribuidoras de energia elétrica
• Agentes comercializadores
• Consumidores livres
• Operadores no mercado de curto prazo contabilizadas pela Câmara de Comercializadores de Energia –
CCEE

1. SITUAÇÃO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Ativo não Circulante:
Realizável L. Prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível

2008
R$ mil
%
78.950
6,9%
1.063.308 93,1%
438.148
1.695
602.586
20.879

38,4%
0,1%
52,8%
1,8%

2009
R$ mil
%
84.972
7,5%
1.045.985 92,5%
444.631
1.695
578.780
20.879

39,3%
0,1%
51,2%
1,8%

2010
Evolução
R$ mil
% 2010/2009
106.610
9,4% 25,5%
1.026.459 90,6% ‐1,9%
461.997
1.590
562.236
636

40,8%
0,1%
49,6%
0,1%

3,9%
‐6,2%
‐2,9%
‐97,0%

TOTAL DO ATIVO

1.142.258 100,0%

1.130.957 100,0%

1.133.069 100,0%

0,2%

Passivo Circulante
Passivo não Circulante
Patrimônio Líquido
TOTAL DO PASSIVO

78.502
6,9%
233.630 20,5%
830.126 72,7%
1.142.258 100,0%

85.069
7,5%
244.040 21,6%
801.848 70,9%
1.130.957 100,0%

86.033
7,6%
234.336 20,7%
812.700 71,7%
1.133.069 100,0%

1,1%
‐4,0%
1,4%
0,2%

2. LIQUIDEZ
Liquidez Corrente
Liquidez geral
3. RESULTADOS DAS OPERAÇÕES
Receita Líquida
Custos Operacionais
Lucro Bruto
Receitas/Despesas Operacionais
Lucro Antes do IR e CS
IR e CS s/ o Lucro
Lucro Líquido

1,01
1,66

250.344
(232.743)
17.601
243.053
260.654
(90.069)
170.585

1,00
1,61

100,0%
‐93,0%
7,0%
97,1%
104,1%
‐36,0%
68,1%

160.838
(214.036)
(53.198)
68.683
15.485
(23.011)
(7.526)

1,24
1,77

100,0%
‐133,1%
‐33,1%
42,7%
9,6%
‐14,3%
‐4,7%

142.781
(192.156)
(49.375)
81.235
31.860
(17.886)
13.974

100,0% ‐11,2%
‐134,6% ‐10,2%
‐34,6% ‐7,2%
56,9% 18,3%
22,3% 105,7%
‐12,5% ‐22,3%
9,8% ‐285,7%

