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CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS PRIVADOS  
PARA A TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  

NO BRASIL

Eduardo Franco Luzio 
Carlos Eduardo Vicentini Mellis*

No último andar de um luxuoso prédio de escritórios no 
centro financeiro de Lisboa, a CEO de uma das maiores 
empresas portuguesas de energia, a Sra. G. H., estava prestes 
a começar uma reunião do Conselho de Acionistas. G. H. 
estava ansiosa para convencer o Conselho a investir em 
linhas de transmissão no Brasil, mas sabia que isso não seria 
uma tarefa fácil. O Brasil tinha uma história econômica 
marcada pela instabilidade e a regulamentação do setor 
elétrico era recente e alvo constante de críticas. O retorno 
estimado nos investimentos em transmissão de energia não 
era excepcional para o risco do país. O financiamento e a 
composição do consórcio podiam melhorá-lo e era essa a tese 
que G. H. estava prestes a defender. Ela precisaria de muita 
ousadia e criatividade.

Sumário executivo

Nos últimos 34 anos, o consumo de energia elétrica no Brasil tem cres-
cido em média 6,7% ao ano. A elasticidade do PIB em relação ao consumo 
de energia elétrica é de 1,7. Em contraste com o restante do mundo, o Brasil 

 *  Gostaríamos de agradecer aos comentários e ao apoio do Prof. Francisco Anuatti Netto 
(FIPE-USP).
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tem 36% de sua matriz energética baseada na eletricidade gerada por usinas 
hidroelétricas (UHE). Até 1993, a geração, transmissão e parte da distribuição 
de energia eram de propriedade do governo federal, cabendo aos estados a 
propriedade do restante das empresas de distribuição. Décadas de políticas 
fiscais ineficazes levaram o governo a severas limitações de investimentos na 
expansão da capacidade de gerar e transmitir energia, e uma crise energética 
era apenas questão de tempo. A partir de 1992, o governo remodelou profun-
damente as regras do setor para promover um programa de privatização com 
o desafio de incentivar investimentos e promover reduções no custo da energia 
por meio de tarifas administradas. Foram privatizadas 90% da distribuição e 
25% da geração de energia.

Apesar do programa de privatização e da retomada dos investimentos, em 
2001 o Brasil viveu uma crise energética gerada pela falta de chuvas no Sudeste 
e Nordeste. No auge da crise, o preço da energia chegou a R$ 684/MWh, sendo 
que o programa de licitação de transmissão iniciado em 1999 contribuiu para 
minimizar o impacto da crise.

São necessários altos volumes de investimento em linhas de transmissão, 
pois a maioria da UHE1 estão distantes dos centros consumidores e há necessi-
dade de interligar as varias bacias hidrográficas, evitando a volatilidade da oferta 
de energia firme causada por diferenças pluviométricas. Os investimentos em 
transmissão, por terem uma TIR (Taxa Interna de Retorno) próxima aos títulos 
de renda fixa, atraem mais os construtores, que compõem a remuneração da 
construção no ganho total.

Este estudo de caso propõe analisar esse desafio tanto do ponto de vista 
do governo quanto do investidor privado em transmissão. Apresenta-se a es-
trutura regulatória da geração, transmissão e distribuição, pois essas atividades 
são interdependentes. Em vez de tratar de uma empresa em particular, o objeto 
de análise de investimento se refere a um empreendimento fictício em trans-
missão, a Linha Saramago, que aglutina as diversas problemáticas encontradas 
em casos reais. Além da estrutura regulatória e da análise do investimento em 
si, são abordados diversos temas, como o formato do leilão, a constituição do 
consórcio de investidores, a captação de financiamentos e as diferenças entre a 
TIR do projeto e a TIR para os acionistas.

 1  Usinas Hidrelétricas.
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A questão central proposta aos alunos é quanto eles ofertariam em um 
leilão da Linha Saramago. Os alunos terão dados suficientes para construir uma 
planilha de fluxo de caixa, estimar a TIR e elaborar uma análise de múltiplos 
baseada em dados históricos. Dessa maneira, este estudo de caso visa possibilitar 
aos alunos analisar a complexidade da privatização das redes de transmissão de 
energia elétrica em um país emergente.

1. Setor elétrico brasileiro

1.1 Consumo

Em 1997, a participação da energia hidráulica na matriz energética bra-
sileira era de 36% de um volume total de 221 milhões de toneladas de petróleo 
equivalente (TOE). Os derivados do petróleo respondiam por 31%, o carvão 
por apenas 3% e o gás natural por 2%. Essa composição difere substancialmente 
do restante do mundo, que tem 40% de participação de derivados de petróleo 
no consumo de energia, 25% para o carvão mineral, 22% para o gás natural, 
restando apenas 3% para a energia hidráulica. O Brasil, por não ter descoberto 
reservas significativas de gás e carvão, ou devido à distância dessas reservas, supre 
suas necessidades com energia hidráulica e outras fontes renováveis de energia, 
como lenha, bagaço de cana etc.
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Nos últimos 34 anos, o consumo de energia elétrica no Brasil cresceu 
em média 6,7% ao ano. Em 2000, eram mais de 47 milhões de consumidores 
utilizando 306 TWh de energia. Naquele ano, o consumo per capita de energia 
elétrica no Brasil chegou a 1.835 kWh/hab. Se considerados também o forne-
cimento de energias interruptíveis e o consumo de autoprodutores, essa média 
se eleva a 1.988 kWh/hab.

Consumo brasileiro de energia elétrica (TWh (1))

Ano Residencial % Comercial % Industrial % Outras Total
1970 8,4 23 5,2 14 16,2 45 6,3 36,1
1980 23,2 20 13,7 12 61,7 54 15,6 114,2
1990 48,1 24 23,8 12 99,9 50 29 200,8
2000 83,5 27 47,4 15 131,2 43 44,6 306,7

CAGR 
70/99 7,9 7,6 7,2 6,7 7,4

  (1)  Não inclui autoprodutores nem o consumo correspondente à energia interruptível.

Fonte: Eletrobrás – Plano Decenal de Expansão 2001-2010.

Em relação a outros países em desenvolvimento e considerando que o Brasil 
abriga indústrias eletrointensivas, como a de alumínio, ferroligas e aço em forno 
elétrico, cuja produção é relevante em termos mundiais, o consumo per capita 
brasileiro é relativamente baixo (na Argentina o consumo é de 2.300 kWh/hab, 
e no México é de 1.800 kWh/hab.).2 Entretanto, quando analisamos o consumo 
per capita regional, em particular na região Sudeste, onde se encontra boa parte 
das indústrias eletrointensivas, temos níveis de consumo mais comparáveis:

Consumo per capita de Energia Elétrica – 1998

Região kWh/hab.
Norte 1.269
Nordeste 1.046
Sudeste 2.465
Sul 1.999
Centro-oeste 1.436
Brasil 1.835

Fonte: Eletrobrás – Plano Decenal de Expansão 2001-2010

 2  Fonte: International Energy Agency – 2003.
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Segundo as projeções da Eletrobrás, a previsão de consumo total de energia 
elétrica das concessionárias no País evoluirá de 320 TWh em 2001, para 577 
TWh em 2011, o que representa uma taxa de crescimento médio anual de 5,8% 
ao ano, assumido que o aumento populacional terá um crescimento médio de 
1,5% ao ano, e um crescimento médio do PIB de 5,5% ao ano.

1.2 Oferta

O parque instalado no Brasil é de aproximadamente 73 GW, considerando 
50% da capacidade de Itaipu.3 A expectativa de evolução da capacidade, segundo 
o Plano Decenal de Expansão 2003-2012 se dá de acordo com a tabela a seguir, 
com forte início da operação das termoelétricas a gás natural a partir de 2003, 
atingindo 9 GW de demanda.

Oferta de geração disponível ao longo do horizonte decenal:  
2003-2012

Usinas Fase Operacional Potência
UHE Operação 69.928

Construção 10.345
Com concessão 3.787
Aguardando outorga 1.554

UTE Operação 9.669
Grupos A & C 5.478

Importação 2.178
PROINFA 1.ª Fase 3.300

2.ª Fase 9.736
UTE a Carvão 1.700
Angra III 1.309
Total 118.984

Fonte: Eletrobrás – Plano Decenal 2003-2012

Em 2001, o Brasil enfrentou seu maior racionamento de energia elétrica. 
As populações das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste tiveram que reduzir 
em 20% seu consumo. O preço da energia de curto prazo atingiu R$ 684/MWh 
(US$ 260/MWh), e os consumidores eletrointensivos preferiram deixar de 
produzir e vender energia no mercado spot. Várias explicações foram dadas 

 3  Embora o Brasil consuma quase a totalidade da energia produzida por Itaipu, a Eletrobrás 
detém apenas 50% de seu controle acionário. A outra metade é controlada pela empresa 
paraguaia.
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para o racionamento. A principal delas foi a falta de investimento em geração 
durante os anos de 1997-2001, aliada à falta de chuvas no Sudeste e Nordeste. A 
privatização ocorreu apenas na distribuição, em que 45 empresas são privadas 
(aproximadamente 90% do consumo brasileiro). Na geração, poucas empresas 
são privadas (aproximadamente 25% da produção brasileira). As estatais sempre 
tiveram restrições para investir, havendo inclusive limitação do setor bancário 
em financiá-las, com vistas a controlar o endividamento público.

1.3 Regulação & privatização

O setor elétrico brasileiro tem-se transformado de maneira significativa, so-
bretudo a partir dos anos 1990, devido à falta de recursos do Estado para investir. 
Inspirado no modelo inglês, o estudo da reestruturação do setor elétrico previu 
a separação, a partir de 2000, das atividades de geração, transmissão, distribuição 
e comercialização, de maneira a criar mecanismos para garantir a competição 
nas empresas e gerar transparência nas negociações e contratos entre empresas 
do mesmo grupo. A reforma do setor foi balizada por dois princípios básicos: 
garantia da expansão da oferta, assegurando dessa forma o abastecimento a 
longo prazo e o fornecimento de energia dentro de uma relação entre qualidade 
e preço. Para tanto, a reforma se baseou nas seguintes diretrizes:

a) fim dos subsídios cruzados na distribuição;

b) criação de um órgão regulador, a Aneel – Agência Nacional de Energia 
Elétrica;

c) privatização das distribuidoras e geradoras;

d) autorização para o aumento gradual do número de consumidores 
livres;

e) livre acesso à transmissão e à distribuição, com forte regulamentação 
dos monopólios naturais e expansão da transmissão feita por agentes 
privados;

f) criação de Mercado Atacadista de Energia (MAE, atualmente Câmara 
de Comercio de Energia Elétrica – CCEE);

g) criação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), sociedade 
privada, sem fins lucrativos, formada pelos agentes que atuam na CCEE, 
com intuito de planejar e operar o despacho centralizado de energia.

Entre 1992 e 2000, o governo privatizou 27 empresas de geração e distri-
buição de energia por cerca de US$ 23 bilhões, representando um ágio médio 
de 35% sobre o preço mínimo dessas empresas. Estabeleceu-se a fórmula price 
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cap de reajuste de preços, dividindo os mecanismos em parcelas de custos con-
troláveis, sobre os quais não incidiria nenhum reajuste, e a parcela de custos não 
controláveis, para os quais seria usado um índice de preços (o IGP-M). Sobre essa 
parcela poderia haver um fator X de divisão com os consumidores dos ganhos 
de produtividade no período.

1.4 A transmissão

O setor elétrico brasileiro tem 90% de sua oferta de energia gerada por 
usinas hidrelétricas. São 113 usinas espalhadas em oito bacias hidrográficas, 
em uma dimensão continental. A geração de energia está muito distante do 
consumo. Há uma rede básica, com 80.0224 km de linhas de transmissão, que 
conecta todas as hidrelétricas e todos os centros de consumo e grandes consu-
midores. Essa rede básica permite o melhor uso dos recursos hídricos porque 
proporciona ao sistema um ganho substancial de energia firme, dada a variação 
na vazão dos rios e no regime pluviométrico. Com essas características, o Brasil 
é muito dependente do setor de transmissão. No quadro a seguir, o mapa do 
Brasil com as principais linhas de transmissão.

 4  Relatório Anual ONS 2004 (tensão superior a 230 Kv).
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Rede de transmissão de energia no Brasil

1  Complexo Rio Paraná

2  Complexo Rio Paranapanema

3  Complexo Rio Grande

4  Complexo Rio Paranaíba

5  Complexo Paulo Afonso
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Atualmente o sistema elétrico brasileiro ainda é ineficiente do ponto de 
vista de gestão das bacias hidrográficas. Em 2001, três macrorregiões tiveram 
racionamento de energia no País: Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. As regiões 
Sul, e Norte não tiveram problemas de racionamento. Pelo contrário, tiveram 
excesso de água. Se houvesse mais oferta de transmissão entre as regiões, poderia 
ter havido menos racionamento nas regiões citadas, compartilhando o racio-
namento com as regiões Sul e Nordeste. Como mostrado na ilustração a seguir, 
na medida em que houver maior capacidade de transmissão entre as regiões, 
haverá uma maior capacidade de gestão dos reservatórios.

Ilustração simplificada dos ganhos da transmissão

Nesse aspecto, as linhas de transmissão podem atender a parte do cres-
cimento de maneira mais rápida, por permitir maior otimização entre as 
bacias hidrográficas, pois não podem ser construídas muito rapidamente. 
Na maior parte das linhas, a demora é de 24 meses, enquanto hidrelétricas 
podem demorar mais de 5 anos. O custo é muito menor do que o da geração, 
com menor risco.

A nova expansão do setor de transmissão no Brasil foi concebida para a 
participação da iniciativa privada. Para viabilizar essa participação, foram plane-
jados alguns mecanismos que diminuíram os riscos setoriais nesse investimento: 
o ONS (Operador Nacional do Sistema), a CCEE (Câmara de Comercialização 
de Energia), o método de cálculo das tarifas e os leilões das concessões.
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O ONS, de forma coloquial, pode ser entendido como uma espécie de 
síndico de todos os geradores de energia elétrica. Faz a gestão da energia asse-
gurada de todas as usinas, administrando as variáveis como hidrologia, logística 
de entrega, custo marginal de operação e capacidade das linhas de transmissão. 
As geradoras se compensam pelos excessos e faltas.

A CCEE é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos formada 
por agentes de geração, de comercialização, de importação, de exportação e 
consumidores livres. Na CCEE se processam a compra e venda de energia entre 
seus participantes de duas maneiras: por meio de contratos bilaterais entre 
geradores e comercializadores ou distribuidores, com termos determinados 
livremente entre as partes; ou por meio do mercado spot para os excedentes de 
energia dos geradores ou para a demanda acima da contratada dos distribui-
dores e comercializadores. O preço da energia nesse mercado será determinado 
em função do custo marginal de operação, que irá refletir o valor econômico 
médio da energia futura.

Os benefícios da otimização do setor elétrico ficam mantidos, com a se-
paração da comercialização, no ambiente da CCEE, da entrega física da energia 
elétrica feita por meio do despacho centralizado. Os ganhos com a otimização 
do sistema elétrico podem ser mensurados. Segundo palavras do presidente do 
ONS, são aproximadamente 4 GW medidos na ponta, aproximadamente R$ 4,6 
bilhões, ou ainda R$ 12 bilhões5 economizados na construção de novas UHE.

As tarifas de transmissão devem remunerar os ativos de transmissão 
existentes e aqueles a serem implantados. Os ativos de transmissão serão re-
munerados apenas pelos usuários dos serviços de transmissão, que podem ser 
geradores, distribuidores e consumidores livres. O mecanismo é chamado de 
tarifa nodal, dividida em selo e sinal indicativo. Dependendo da localização do 
empreendimento, a maior presença de carga ou a possibilidade de inversão do 
fluxo de energia determinará o valor que a geração deverá desembolsar. Pode 
significar inclusive que não se deva pagar absolutamente nada, dada a necessidade 
de geração naquele determinado ponto.

O processo para a elaboração do leilão inicia-se com a necessidade e prio-
ridade de expansão determinada pelo ONS. Com a indicação dos próximos 
trechos a serem licitados, o corpo técnico da Aneel estima o volume de inves-
timentos e a tarifa base que sustentará uma taxa interna de retorno de 11% em 

 5  Assumindo que cada MW de capacidade instalada custa US$ 1 milhão.
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termos reais. O vencedor do leilão será aquele que apresentar o maior desconto 
em relação à tarifa base.

Na medida em que o incentivo é o deságio, todos os usuários de transmissão 
que pagam essa despesa terão uma diminuição de sua conta. Além disso, a receita 
vencedora tem duração de 15 anos. Após esse prazo, ela automaticamente se 
reduz à metade, beneficiando novamente todos os usuários. Essa condição foi 
criada para nos primeiros 15 anos haver maior condição de financiabilidade 
do projeto, dado que os financiamentos de maior prazo não têm excedido a 
carência de mais de 12 anos.

Houve nove leilões com licitação das seguintes linhas. 

Ano Linha km Vencedores
Invest. 
R$ M

Receita Desconto Rec/Inv

1999 Taquaruçu 509 Multiservice 
-Tyco

250 45 87% 165%

1999 Campos Novos 253 Schain, Alusa e 
Celesc

136 35 31,5% 17,4%

2000 Subestação Itajubá Cemig 75 15 0,0% 20,4%
2000 Norte-Sul 295 Abengoa 257 53 0,9% 20,2%
2000 Norte-Sul II 1.278 Enel Power 750 146 3,0% 18,9%
2000 Sudeste-Nordeste 1.050 Enel Power 650 133 3,3% 19,7%
2000 Tucuruí 323 Schain, Alusa 150 31 8,0% 19,1%
2000 Norte-Nordeste 920 Schain, Alusa 620 123 0,0% 19,9%
2000 Sul-Sudeste 328 Furnas 470 82 0,0% 17,3%
2001 Bateias 

– Jaguariaíva
137 Copel 30 6 0,0% 19,3%

2001 Itumbiara-
Marimbondo

212 PEM Engenharia 80 19 9,8% 21%

2001 Xingo – Angelim 
– Campina Grande

386 Inst. INABENSA 285 47 1,0% 16,3%

2001 Goianinha 
– Mussuré

51 Hot Line Const. 
Elétricas

18 3 0,5% 16,6%

2001 Chavantes 
– Botucatu

137 CTEEP 33 7 0,0% 21,2%

2002 Presidente Médice 
– Pelotas (RS)

130 CEEE 36 8 0,0% 22,4%

2002 Uruguaiana – Santa 
Rosa (RS)

389 ASA 109 27 2,9% 23,6%

2002 Campos Novos 
– Santa Maria 
(SC-RS)

174 Usina Campos 
Novos

55 12 0,0% 22,6%

2002 Vila do Conde 
– Santa Maria (PA)

179 Schain e Alusa 57 13 0,1% 22,6%

2002 Tijuco Preto – 
Cachoeira Paulista 
(SP)

181 Elecnor Isolux 136 32 12,0% 20,5%

2002 Norte Nordeste C4 464 Schahin e Alusa 371 86 15,1% 19,6%
2002 Itumbiara-

Maimbondo (MG)
210 Interexpansion 118 30 11,7% 22,3%

2002 Paraíso – Açu (RN) 135 Hot Line 30 7 0,0% 22,8%
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Ano Linha km Vencedores
Invest. 
R$ M

Receita Desconto Rec/Inv

2003 Londrina – Assis 
– Araraquara

370 Abengoa 433 101 36,0% 14,9%

2003 Salto Santiago 
– Cascavel Oeste

376 Eletrosul e 
Dragados

351 82 49,0% 11,9%

2003 Teresina – Sobral 
– Fortaleza

441 Chesf e Alusa 549 128 39,2% 14,2%

2003 Camaçari 
– Sapeaçu

106 Control y 
Montajes; Fluxo

109 25 36,2% 14,4%

2003 Machadinho 
– Campos Novos

51 Luminar; 
Luminar 
Comércio

66 15 22,3% 17,4%

2003 Coxipó 
– Rondonópolis

193 Consórcio 
Amazônia 
(Eletronorte e 
outros)

153 34 38,8% 13,4%

2003 Montes Claros 
– Irapé

150 Furnas, Cemig, 
Alusa, Orteng

117 27 34,1% 15%

2004 Cuiabá – Itumbiara 811 Elecnor SA 830 165 40,0% 11,9%
2004 Ivaiporã 

– Londrina C2
122 CMIC, Copel, 

Eletrosul, Santa 
Rita

98 20 27,5% 14,6%

2004 Cascavel Oeste 
– Foz do Iguaçu 
Norte

120 Copel, Eletrosul 54 11 0,6% 20,4%

2004 Tucuruí –Vila do 
Conde C3

329 Isolux Wat SA 260 54 36,1% 13,3%

2004 Furnas – Pimenta 
C2

66 Furnas, Cemig 45 9 11,7% 18,1%

2004 Itutinga – Juiz de 
Fora

140 Furnas, Orteng, 
Cemig, Alusa

54 15 23,0% 21,7%

2004 Macaé – Campos 
C3

90 Furnas 52 11 18,0% 17,0%

2004 Milagres – Tauá 200 CHESF 67 14 53,7% 9,5%
2004 Milagres 

– Coremas C2
120 CHESF 37 8 52,8% 9,7%

2004 Porto Primavera 
– Dourados/
Imbirissu

190 Isolux Wat SA 275 58 24,0% 15,9%

2004 Campos Novos 
– Blumenau

375 Schain, Engevix, 
Eletrosul

317 67 40,8% 12,4%

2004 Colinas 
– Sobradinho

937 Abengoa SA 994 205 47,4% 10,8%

2004 Irapé – Araçuaí 65 Alusa, Furnas, 
Cemig, Orteng

75 10 11,0% 12,2%

Total 16.146 3.381

Os construtores têm sido os maiores interessados nos leilões de transmissão. 
A causa disso é o baixo risco de construção atribuído às linhas de transmissão. 
Os construtores buscam dois tipos de remuneração nesse tipo de investimento: 
como acionistas da empresa concessionária e como construtores, ao praticarem 
as margens na construção da obra. Dessa forma, conseguem trazer mais uma 
obra para sua carteira.
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2.  A linha Saramago

2.1  Contexto

A linha Saramago é uma das mais importantes a serem construídas no 
Brasil. Possui cerca de 500 km e interliga a UHE de Tucuruí no Norte do Brasil ao 
estado do Maranhão, minimizando a potencial escassez de energia no Nordeste. 
A construção da Saramago dentro do cronograma proposto pelo governo deve 
evitar a escassez de energia prevista para 2008.

O traçado é longo e impõe vários desafios de engenharia. Os investimen-
tos foram orçados pelo Ministério das Minas e Energia em R$ 400 milhões. O 
governo oferece ao consórcio vencedor da licitação uma linha de financiamento 
do BNDES com custos e prazo muito interessantes.

Há muitos agentes econômicos interessados no sucesso do leilão: o próprio 
governo (empresas estatais de geração e transmissão); várias empresas cons-
trutoras; algumas empresas que já ganharam outras concessões de transmissão 
de energia; fornecedores de cabos e equipamentos; operadores estrangeiros; 
seguradoras; e fundos de pensão.

Empresas interessadas disputarão a concessão da Saramago em um lei-
lão inglês inverso com as outras empresas participantes da simulação. Como 
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qualquer concessionário de transmissão, a empresa vencedora terá que assinar 
todos os contratos necessários para a implantação e a operação da linha. São 
eles, entre outros:

– Contrato de Concessão;

– Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão;

– Contrato Global de Construção;

– Contrato de Operação e Manutenção;

– Contratos de Financiamento;

– Contratos de Prestação de Garantias; e

– Contrato de Seguro.

A empresa do Sra. G. H. tem muito interesse em vencer essa licitação, 
e você pode escolher ou não constituir um consórcio com outras empresas/
fornecedores que possam agregar vantagens competitivas à sua estratégia de 
oferta e execução do projeto. O consórcio poderá ser composto pelos seguintes 
participantes: construtor, operador, fornecedor de equipamento, empresa de 
engenharia e segurador. As condições do leilão são:

Período de concessão 30 anos

Receita anual permitida R$ 100 milhões, com redução à metade no 16.º ano de operação 
até o final da concessão

Início da operação 2008

Tempo de construção 2 anos

Moeda Constante. Expurgar o efeito da inflação no modelo

Data-base janeiro de 2006

Impostos sobre a receita 5% da receita anual

Imposto de renda 34% do lucro antes dos impostos

Despesas de O&M R$ 5 milhões por ano

Spread praticado acima 
da TJLP

5% ao ano (2,5% de spread básico + 2,5% de spread de risco)

Financiamento do 
BNDES

70% em TJLP

Custo de construção R$ 400 milhões, divididos conforme disposição na planilha. Essa 
informação embute uma margem para sua empresa de 20%

Taxa de depreciação Pelo prazo da concessão (3,3% ao ano)
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Covenants financeiros do empréstimo

O índice de cobertura6 deve ser superior a 1,2, com sistema de amortização 
constante. O prazo do financiamento é de 12 anos após o período de carência, 
que compreende o período de construção mais seis meses. A relação dívida/
EBITDA não deve exceder 3,5.

2.2 Análise de viabilidade

Por se tratar de uma linha de transmissão, o fluxo de pagamentos e recebi-
mentos do projeto é muito previsível, o que garante praticamente uma operação 
de renda fixa para os investidores. Na análise de viabilidade, o consórcio deve 
utilizar a planilha para montar cenários que estimem os impactos dos principais 
riscos na TIR do projeto e dos acionistas e os impactos da contribuição econô-
mica de cada membro do consórcio. As variáveis chaves são despesas (seguro e 
O&M) e investimentos (EPC).

Por exemplo, um construtor membro do consórcio pode aceitar reduzir 
a margem sobre a construção para ajudar o consórcio a ser mais agressivo em 
sua oferta. Quanto menor o valor do EPC, menor será a dívida, portanto mais 
fácil será o consórcio satisfazer os convenants do BNDES; e maior será a TIR dos 
acionistas; entretanto, o lucro das empresas que formam o EPC será menor.

Outro exemplo: o operador pode reduzir o custo do O&M aumentando o 
EBITDA e a TIR do projeto. Quanto menor a despesa operacional, mais agressivo 
o consórcio pode ser na oferta de redução da receita anual; entretanto, isso ocorre à 
custa do operador, que abre mão de sua rentabilidade como prestador de serviços.

2.3 O leilão

O leilão será dividido em duas fases. A primeira fase será realizada com 
um sistema de envelope fechado com a receita apresentada e o desconto em 
relação à receita licitada (R$ 100 milhões). Caso haja diferença de 5% entre o 
menor preço ofertado e o segundo menor preço ofertado, haverá um leilão em 
viva voz. Na segunda fase, cada um dos proponentes deverá ofertar preços com 
intervalos de R$ 500.000 (quinhentos mil reais).

Na análise de decisão para o lance, ao alunos deverão considerar a remu-
neração do projeto, a remuneração do acionista e uma visão combinada do 
projeto e dos fornecedores. A capacidade de produzir uma oferta vencedora 
será limitada pelos seguintes fatores:

 6  (EBITDA – IR&CS) / serviço da dívida (juros + amortização).
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a) os covenants do BNDES;

b) os parâmetros do role play (ou seja, a competitividade e vontade de 
vencer dos participantes do consórcio);

c) o custo de capital de cada membro do consórcio (opcional).

Questões para discussão em classe

Quais os riscos de investir em linhas de transmissão no Brasil?

Que ações mitigadoras o investidor pode adotar para minimizar esses 
riscos?

Quais os benefícios de investir em linhas de transmissão no Brasil? 
Como esses benefícios podem ser maximizados?

Que tipo de investidor poderia ter interesse em investir em linhas de 
transmissão no Brasil?

O que pode ser mais interessante para um consórcio: terceirizar o EPC 
com empresas não acionistas ou ter EPCistas como acionistas?

O formato do leilão é o melhor para o poder concedente? Se você fosse 
o presidente da Aneel, mudaria alguma regra no formato do leilão?

Dilema do decision maker

Organizar um consórcio com capacidade de vencer o leilão e remunerar 
bem seus acionistas.

Cálculo do EBITDA & 
Lucro Líquido 2006 2007 2008 2009 2010 2022 2023 2026

Receita Bruta 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 50,0
Impostos Diretos (5,0) (5,0) (5,0) (5,0) (2,5) (2,5)
Receita Líquida 95,0 95,0 95,0 95,0 47,5 47,5
O&M (5,0) (5,0) (5,0) (5,0) (5,0) (5,0)
Seguros (2,9) (2,9) (2,9) (2,9) (1,4) (1,4)
EBITDA 87,2 87,2 87,2 87,2 41,1 41,1
Depreciação (14,2) (14,2) (14,2) (14,2) (14,2) (14,2)
EBIT 73,0 73,0 73,0 73,0 26,9 26,9
Despesa Financeira (29,2) (26,7) (24,1) (0,0) (0,0) (0,0)
LAIR 43,8 46,3 48,8 73,0 26,9 26,9
Imposto de Renda & CS (14,9) (15,7) (16,6) (24,8) (9,1) (9,1)
Lucro Líquido 28,9 30,6 32,2 48,2 17,8 17,8
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Cálculo da Despesa 
Financeira 2006 2007 2008 2009 2010 2018 2019 2020

Liberações do BNDES 105,0 175,0 – – – – – –
Saldo da Dívida 
Pré-amortizações & 
Capitalização

105,0 285,3 305,0 279,6 254,2 50,8 25,4 0,0

Juros Capitalizados 5,3 19,8
Amortizações (25,4) (25,4) (25,4) (25,4) (25,4) –
Saldo da Dívida 
Pós- amortizações & 
Capitalização

110,3 305,0 279,6 254,2 228,8 25,4 0,0 0,0

Despesa Financeira 29,2 26,7 24,1 3,8 1,3 0,0

Cálculo da Depreciação 
do Ativo Imobilizado 2006 2007 2008 2009 2010 2022 2023 2026

Investimentos 150,0 250,0 – – – – – –
Juros Capitalizados 5,3 19,8 – – – – – –
Ativo Imobilizado 
Bruto 155,3 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0

Depreciação (fluxo) (14,2) (14,2) (14,2) (14,2) (14,2) (14,2)
Depreciação Acumulada (14,2) (28,3) (42,5) (212,5) (226,7) (269,2)
Ativo Imobilizado 
Líquido 410,9 396,7 382,5 212,5 198,3 155,8

Cálculo do Fluxo de 
Caixa Operacional 2006 2007 2008 2009 2010 2022 2023 2026

EBITDA – – 87,2 87,2 87,2 87,2 41,1 41,1
Imposto de Renda & 
CS (desalavancado) – – (24,8) (24,8) (24,8) (24,8) (9,1) (9,1)

Investimentos (150,0) (250,0) – – – – – –
Fluxo Operacional de 
Caixa (150,0) (250,0) 62,3 62,3 62,3 62,3 31,9 31,9

TIR do Projeto 
(desalavancado) 14%

Cálculo do Fluxo 
Livre de Caixa 2006 2007 2008 2009 2010 2022 2023 2026

Fluxo Operacional de 
Caixa (150,0) (250,0) 62,3 62,3 62,3 62,3 31,9 31,9

Liberações do BNDES 105,0 175,0 – – – – – –
Despesa Financeira – – (29,2) (26,7) (24,1) (0,0) (0,0) (0,0)
Amortizações – – (25,4) (25,4) (25,4) – – –
Abatimento no IR&CS 
da Despesa Financeira – – 9,9 9,1 8,2 – – –

Fluxo Livre de Caixa (45,0) (75,0) 17,6 19,3 21,0 62,3 31,9 31,9
TIR do Acionista 
(alavancado) 20%
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Cálculo da TIR 
Combinada 2006 2007 2008 2009 2010 2022 2023 2026

Fluxo Livre de Caixa (45,0) (75,0) 17,6 19,3 21,0 62,3 31,9 31,9
Lucro no EPC 30,0 50,0 – – – – – –
Fluxo Livre de Caixa 
para o EPC & Acionista (15,0) (25,0) 17,6 19,3 21,0 62,3 31,9 31,9

TIR da Combinada 
(EPC & Acionista) 46%


