CEMAR VENCE PRÊMIO ABRADEE NA CATEGORIA MAIOR
EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO
Com a nova gestão da Equatorial Energia e retomada dos investimentos, a
companhia reverteu prejuízos e melhorou seus índices de qualidade
São Paulo, 03 de agosto de 2006 – A Equatorial Energia S/A (Bovespa:
EQTL11) informa que sua subsidiária Cemar - Companhia Energética do
Maranhão S/A, venceu o Prêmio Abradee 2006 na categoria “Maior Evolução do
Desempenho”. Nos últimos dois anos, com a implementação do modelo de gestão
da Equatorial Energia, a empresa passou por um processo de recuperação que
promoveu uma virada em sua performance financeira e operacional. Do prejuízo
de R$ 53,0 milhões contabilizado em 2003, a Cemar registrou, em 2005, lucro de
R$ 359,6 milhões. No mesmo período, a receita líquida saltou quase 60% de R$
422,6 milhões para R$ 665,4 milhões. Na área operacional, o índice de eficiência
DEC, que mede a duração média das interrupções em horas por consumidor por
ano, caiu de 68,0 em 2003 para 54,6 em 2005, uma redução de 19,7%. Enquanto
o FEC, que mede a freqüência de interrupções por consumidor por ano, recuou
de 37,3 em 2003 para 32,9 em 2005, queda de 16,3% em dois anos. A Cemar
reestruturou completamente seu call center - sua estrutura de 12 posições,
servindo apenas faltas de energia e cobertura restrita a cidade de São Luis
através de 55 mil chamadas por mês passou a ter 50 posições com média de 220
mil chamada por mês, capacitadas também para atendimentos comerciais em
todo o Estado do Maranhão.
Com cerca de 1,3 milhão de clientes, a Cemar é a segunda maior distribuidora de
energia do Nordeste, em área de concessão. A recuperação da companhia,
promovida pela Equatorial Energia, é baseada em um novo modelo de gestão que
prioriza a lucratividade para retomada de investimentos em qualidade e redução
de perdas de energia, através de reestruturação organizacional; disciplina
financeira; atualização tecnológica e qualidade de serviço.
O resultado da premiação Abradee foi anunciado há pouco em cerimônia
realizada no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A Cemar disputou o prêmio
Abradee com outras três finalistas nesta categoria: CEB (Companhia Energética
de Brasília), Coelce (Companhia Energetica do Ceará) e Saelpa (Sociedade
Anônima de Eletrificação da Paraíba).
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