ENEL
DISTRIBUIÇÃO
SÃO
PAULO
MELHORA
SIGNIFICATIVAMENTE RESULTADO OPERACIONAL EM 2019
- Índices de duração e frequência de interrupção de energia (DEC e FEC)
melhoraram 10,4% e 15,5%, respectivamente, em comparação com 2018, sendo
os melhores indicadores já alcançados na história da companhia.

PRINCIPAIS DESTAQUES FINANCEIROS (milhões de Reais)
2019

2018

Variação

Receita Bruta

24.179,8

24.097,5

+ 0,3%

EBITDA

2.368,13

1.101,18

>100%

EBIT

1.718,15

542,3

>100%

Lucro Líquido

777,07

(315,26)

N.A

Dívida Líquida

3.812,4

4.387,7

-13,1%

878,3

1.353,9

-35,1%

Capex (Investimentos)

Max Xavier, Presidente da Enel Distribuição São Paulo, ressalta: “Estamos melhorando de
forma estrutural e contínua a qualidade do fornecimento de energia em São Paulo, como indicam
os índices de duração e frequência média das interrupções no fornecimento de energia (DEC e
FEC). O número de vezes em que o cliente fica sem energia em nossa área de concessão já é
o melhor do País. Os resultados econômico-financeiros também têm apresentado importante
evolução, revertendo prejuízos de anos anteriores, como consequência da melhoria da
qualidade, da busca pela eficiência e da integração da companhia ao Grupo Enel, com o
compartilhamento das melhores práticas”
Barueri, 20 de Fevereiro, 2020 – A Diretoria da Enel Distribuição São Paulo divulgou hoje o
resultado financeiro da companhia de 2019.
•
Receita Bruta: aumento de 0,3%, em função da alta de 2,1% na receita de fornecimento
de energia, em função do reajuste tarifário médio aplicado pela Aneel em julho de 2018
(+15,84%) e pelo novo ciclo tarifário aprovado pelo Regulador (ANEEL) em Julho de 2019
(+7,03%), O aumento da receita de fornecimento foi compensado em grande parte pelo
impacto negativo do reconhecimento da CVA (Conta de Compensação de Itens da Parcela
A).

•
EBITDA: atribuído, principalmente, à expressiva edução das despesas operacionais,
como resultado do avanço no processo de integração com a Enel, incluindo o
compartilhamento de melhores práticas, convergência de sistemas e excelência operacional.
O Ebitda também foi positivamente impactado pelo reconhecimento da revisão tarifária de
2019 e pela maior receita com fornecimento de energia.
•

EBIT: aumento, em linha com o EBITDA.

•

Lucro Líquido: aumento em razão da melhora na performance operacional e
financeira, este último atribuído à reestruturação financeira da dívida da companhia realizada
em 2019, resultando na negociação de dívidas existentes por novas dívidas a custos mais
baixos, além de uma taxa média de juros menor no período.
•
Dívida Líquida: redução, sobretudo devido a melhora na posição de caixa em função
do desempenho operacional e do fortalecimento do capital de giro da Companhia. Como
resultado, a alavancagem reduziu significativamente, alcançando 1,4x na relação Dívida
Líquida / EBITDA Ajustado.
•
Capex (Investimentos): principalmente destinado ao fortalecimento, à modernização e
à digitalização da rede de distribuição da Companhia, por meio, por exemplo, de sistemas
de automação da rede, além de novas subestações, linhas e conexões.

DESTAQUES OPERACIONAIS
2019

2018

Variação

43.286

42.877

+1,0%

7.315.100

7.230.744

+1,2%

DEC (horas)*

6,44

7,19

-10,4%

FEC (vezes)*

3,71

4,39

-15,5%

9,62%

9,54%

+ 0,1 p.p

Venda e Transporte de Energia (GWh)
Unidades Consumidoras

Perdas de energia (%)*

*Perdas de energia, DEC e FEC calculados ao longo de um período de 12 meses (Janeiro
de 2019 a Dezembro de 2019). DEC mede a duração das interrupções em horas, FEC mede
a frequência das interrupções.
•
Venda e Transporte de Energia: aumentaram em 1,0%, devido ao maior volume de
energia distribuída no mercado livre (+3,3%), e crescimento no mercado cativo (0.2%)
principalmente nas classes residencial e comercial.
•
Índices regulatórios de Duração e Frequência Equivalente de Interrupção (DEC /
FEC): evolução da performance para 6,44 horas e 3,71 vezes, respectivamente, como
resultado dos investimentos realizados em 2019 para melhorar a confiabilidade e para
modernizar a rede de distribuição da companhia.

Sobre a Enel Distribuição São Paulo
A Enel Distribuição São Paulo é uma empresa da multinacional de energia Enel. A
companhia é a maior distribuidora do país em número de clientes e atende 7,2 milhões
de unidades consumidoras em 24 municípios da região metropolitana de São Paulo,
incluindo a capital paulista, um dos principais centros econômico-financeiros do Brasil e
do mundo. A estratégia de atuação da Enel é baseada no seu Plano de Sustentabilidade

e nos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
Agenda 2030 da ONU.

