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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 
 

 
Os investimentos do setor elétrico brasileiro iniciados no final do século XIX cresceram 

de forma expressiva até hoje. Nesse período, o setor passou por diversas 

transformações relacionadas ao perfil dos investidores, fonte de recursos, riscos, 

regulamentação, entre outras. A partir da década de 90, as mudanças setoriais 

relevantes se tornaram mais freqüentes e têm despertado a atenção dos governos e 

do público em geral. 

 

O crescimento da demanda tem exigido investimentos crescentes na oferta de 

energia, além de tornar a rentabilidade dos mesmos e a participação do investidor 

privado cada vez mais importantes para o crescimento sustentável do setor elétrico 

brasileiro.  

 

Este trabalho apresenta no segundo capítulo um panorama da evolução dos 

investimentos do setor elétrico brasileiro do ponto de vista da rentabilidade dos 

mesmos. Esse histórico está dividido em quatro fases: a primeira, de 1879 a 1944, 

(Investimentos Estrangeiros), a segunda, de 1945 a 1989, (Investimentos Públicos), a 

terceira, de 1990 a 2002, (Investimentos Privados) e a quarta, após 2002, 

(Investimentos Públicos e Privados). O objetivo é auxiliar a compreensão do retorno 

historicamente obtido pelos investidores, riscos envolvidos, perfil dos investidores, 

fontes de recursos dos investimentos e atuais características do setor. 

 

O terceiro capítulo aborda a metodologia do fluxo de caixa descontado, que é utilizada 

atualmente na análise financeira dos novos investimentos, com projeções cada vez 

mais sofisticadas para que sejam mais precisas e incorporem todas as peculiaridades 

associadas à comercialização, aos impostos e funding do projeto. Esse capítulo 

abordará conceitos gerais das análises financeiras, a rentabilidade nos novos 

negócios, o modelo de Capital Asset Pricing Model (CAPM), o custo de  capital próprio 

e os riscos do negócio.  
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O quarto capítulo apresenta as características das principais contas do fluxo de caixa 

projetado: receita, tributos sobre a receita, encargos setoriais, custos operacionais, 

imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, fontes de recursos e 

investimentos. O objetivo é entender as características das principais variáveis 

financeiras dos projetos, para incorporá-las de forma adequada nas análises 

financeiras dos projetos, bem como indicar alternativas associadas a algumas destas 

variáveis.  

 

O quinto capítulo apresenta um estudo de caso referente à análise financeira da 

hidrelétrica Barra do Pomba. Na parte inicial são expostas algumas premissas e 

considerações associadas à análise financeira do projeto. Em seguida é apresentado 

o impacto na tarifa de comercialização decorrente de alterações em algumas variáveis, 

separadas em quatro grupos, considerando os seguintes critérios: (i) com incertezas 

nas projeções (alguns encargos setoriais e taxa de juros real do BNDES); (ii) 

aplicáveis à empreendimentos específicos (benefícios fiscais regionais e prazo de 

amortização do financiamento do BNDES); (iii) alternativas tributárias (lucro presumido 

versus lucro real); (iv) possíveis iniciativas governamentais (utilização de recursos da 

RGR no funding do negócio e da adoção do regime de PIS/COFINS cumulativo). 

 

Finalmente, no sexto capitulo, apresentam-se algumas conclusões sobre as análises 

efetuadas e sugestões de caminhos para pesquisas futuras.  
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CAPITULO 2 - A EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS  
NO SETOR ELÉTRICO 

 
 
O objetivo desse capitulo é dar um panorama da evolução dos investimentos do setor 

elétrico brasileiro, para fornecer uma base de compreensão do retorno historicamente 

obtido pelos investidores, riscos envolvidos, perfil dos investidores e fonte de recursos 

dos investimentos. Espera-se que esse histórico possa contribuir para uma percepção 

mais crítica do atual cenário dos novos investimentos no setor. 

 

2.1 HISTÓRICO   
  
Os investimentos no setor elétrico podem ser divididos em quatro fases: 

 

• Fase 1: 1879 - 1944 – Investimentos Estrangeiros 

• Fase 2: 1945 - 1989 – Investimentos Públicos  

• Fase 3: 1990 - 2002 – Investimentos Privados 

• Fase 4: Após 2002 – Investimentos Públicos e Privados  

 

O conteúdo das primeiras duas fases foi baseado, principalmente, em informações do 

livro Panorama do Setor de Energia Elétrica no Brasil (2006).  

 

2.1.1 Fase 1: 1879 – 1944 – Investimentos Estrangeiros 
 

Os recursos de origem estrangeira foram à principal fonte desse período, tendo sido 

aplicados no setor por meio de empréstimos e investimentos diretos (de risco).  

 

As primeiras usinas de energia elétrica no Brasil surgiram a partir do século XIX. 

Nessa fase inicial, entre 1880 e 1900, os investimentos em geração caracterizaram-se 

pela construção de pequenas usinas geradoras, a fim de atender o fornecimento de 

energia para serviços públicos de iluminação e atividades econômicas como 

mineração, beneficiamento de produtos agrícolas, fábricas de tecidos e serrarias. Os 

investimentos feitos à época não contavam com contratos de longo prazo ou qualquer 

 3



tipo de regra que garantisse um retorno mínimo ao capital aplicado pelo investidor. 

Além disso, a remuneração desses investimentos estava muitas vezes associada a 

receitas de outras atividades, que utilizavam a energia dessas usinas, e não à venda 

de energia a consumidores, como ocorre atualmente. 

  

O setor de manufatura, por exemplo, que tinha como fonte primária de energia o 

carvão importado, passou a utilizar a eletricidade de origem hidráulica devido à maior 

economia. As localizações das fábricas eram definidas, em muitos casos, de acordo 

com as das usinas. Isto favorecia a instalação destas próxima às quedas d’água, pois 

os sistemas de transmissão ainda eram incipientes. Além disso, os custos elevados 

das grandes usinas, associados à baixa confiabilidade quanto à regularidade do 

funcionamento dessas instalações, foram fatores decisivos para a preferência pela 

utilização das máquinas a vapor e dos aproveitamentos diretos da força hidráulica. 

  

Os primeiros investimentos no setor ficaram restritos a poucos estados, principalmente 

em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Nesse período, 

além de restrições financeiras à viabilidade dos projetos, havia também restrições 

técnicas, uma vez que o setor era incipiente no país. A seguir, apresentaremos alguns 

investimentos realizados em caráter experimental ou de curta duração dessa época. 

 

• 1883: instalação da primeira usina hidrelétrica no Brasil, em Diamantina, Minas 

Gerais, com a finalidade de gerar energia elétrica para atender a atividade de 

mineração de diamantes; 

 

• 1887: início de operação de outra usina hidrelétrica, no rio Ribeirão dos 

Macacos, Minas Gerais, para atender as atividades de mineração e as casas 

dos funcionários da empresa; 

 

• 1887: criação da Companhia de Força e Luz do Rio de Janeiro, que passou a 

gerar energia por meio de uma pequena central termoelétrica, para iluminar 

alguns pontos da capital do Império. Entretanto, em função de sérios 

problemas financeiros, a empresa foi dissolvida em 1888. 

 

Além dessas usinas, que funcionaram em caráter experimental e por um período 

limitado, existiram outras de caráter permanente. A seguir, relacionaremos alguns 

investimentos dessa época que tiveram continuidade: 
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• 1883: instalação de térmica a vapor, que atendia ao serviço de iluminação 

pública municipal em Campos, no Rio de Janeiro; 

 

• 1885: instalação de térmica a vapor em Rio Claro, São Paulo, também para 

atender ao serviço de iluminação pública; 

 

• 1887: instalação de usina térmica em Porto Alegre, da Fiat Lux, para o 

fornecimento de iluminação elétrica a casas comerciais e residências no Centro 

da cidade; 

 

• 1889: instalação de uma usina hidrelétrica de maior porte chamada Marmelos, 

em Juiz de Fora, Minas Gerais. Essa usina foi construída para fornecer energia 

a uma fábrica de tecidos do industrial mineiro Bernardo Mascarenhas, 

substituindo assim o caro carvão importado, e energia elétrica para iluminação 

pública, particular e para outras fábricas da região. 

 

Como não havia uma regulação eficiente, a cobrança dos serviços variava, 

dependendo de cada negócio. No caso da térmica da Fiat Lux a cobrança era 

calculada com base nas lâmpadas instaladas pela própria empresa. Cabia ao 

empreendedor implantar o serviço, por sua conta e risco, com tarifas que julgasse 

convenientes para o êxito de seu empreendimento. 

 

No período de 1880 a 1900, a maioria das usinas era de pequena potência, com um 

total, em 1900, de uma capacidade instalada de apenas 12.085 KW em 10 usinas 

geradoras. Até o início do século XX predominou a energia de origem térmica, no 

entanto, com a entrada em operação da primeira usina da Light, a tendência passou a 

ser em favor da hidroeletricidade.  

 

A Light surgiu nos últimos anos do século XIX e realizou investimentos importantes no 

setor na primeira metade do século XX. Para a realização desses investimentos, a 

empresa canadense obteve a concessão do serviço de transporte urbano de 

passageiros e cargas em bondes elétricos de São Paulo, por um período de 40 anos, 

além da concessão para atuar no campo da geração e da distribuição de energia 

elétrica.  

 

Vale ressaltar que, independentemente das concessões recebidas para disputar o 

mercado, a Light era possuidora de recursos técnicos e financeiros bastante 
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significativos. Isso contribuiu para que a empresa pudesse incorporar ou eliminar as 

concorrentes com facilidade1.  

 

Garantido o monopólio dos serviços de bondes elétricos e de fornecimento de energia 

elétrica, a empresa canadense viabilizou, pelos aspectos legal e financeiro, as 

condições necessárias para a realização de investimentos no setor. Assim, aumentou 

significativamente a sua capacidade geradora nas duas primeiras décadas do século 

XX.  

 

A decisão por atuar em São Paulo teve como motivação o acelerado crescimento 

urbano desta cidade, que oferecia oportunidades de investimento extremamente 

interessantes às três principais atividades da Light: o transporte coletivo acionado à 

tração elétrica, a geração e distribuição de energia elétrica.  

 

Entre os investimentos feitos nas duas primeiras décadas do século XX, o destaque 

refere-se à usina hidrelétrica de Parnaíba, inaugurada em setembro de 1901. Essa foi 

a primeira hidrelétrica brasileira de grande porte para os padrões da época, com uma 

capacidade instalada inicial de 2000 KW. Depois, de forma a atender a expansão da 

demanda de energia das redes de transporte urbano e iluminação, houve diversas 

ampliações da capacidade instalada da usina. 

 

Em 1905, com a presença já consolidada em São Paulo, a Light aproveitou para 

expandir suas atividades no Rio de Janeiro. Em pouco tempo, também monopolizou 

os serviços de iluminação elétrica, de fornecimento de gás, de bondes e de telefonia 

local.  

 

A Light era estreitamente articulada aos grandes bancos de negócios e aos poucos se 

constituiu em uma das maiores empresas estrangeiras de energia elétrica instalada no 

Brasil. O Grupo Light era apenas nominalmente canadense, pois parte dos seus 

controladores e os métodos de gestão e de financiamento adotados pela empresa, 

eram de origem americana. Por outro lado, o capital investido na companhia, em 

pouco tempo, passou a ser, majoritariamente, de origem inglesa.  

 

                                                 
1 Os serviços da Light já eram oferecidos por outras empresas em São Paulo. O transporte público era 
oferecido pela Companhia Viação Paulista, que praticamente monopolizava o serviço, por meio de 
bondes de tração animal. A  produção e distribuição de energia ficavam a cargo da Companhia Água e 
Luz de São Paulo.  
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Além da Light, havia um número expressivo de pequenas empresas municipais, 

organizadas, geralmente, por comerciantes e fazendeiros locais, que atuavam na área 

de produção de energia elétrica no interior de São Paulo. Essas companhias foram 

constituídas a partir de concessões para iluminação publica, garantidas por contrato 

pelas Câmaras Municipais. Foi assim que várias cidades do interior paulista, em 1910, 

já eram regularmente atendidas por empresas de energia elétrica, responsáveis pela 

iluminação dos principais logradouros públicos e, em alguns casos, das residências 

particulares.  

 

Todavia, os investimentos no setor de energia elétrica ficaram associados 

principalmente ao dinamismo dos mercados urbanos das grandes cidades, sobretudo 

Rio de Janeiro e São Paulo. O crescimento do consumo de energia dos bondes 

elétricos e da iluminação pública gerada à eletricidade fez desses dois serviços 

públicos os principais consumidores de energia elétrica. Em contrapartida, houve o 

progressivo desaparecimento dos bondes de tração animal e das lâmpadas a gás nas 

áreas urbanas.  

 

A década de 20 foi caracterizada por dois aspectos básicos: 

 

1) Construção de usinas de maior porte, com capacidade para atender ao 

crescimento contínuo do mercado de energia; 

2) Intensificação do processo de concentração e centralização das empresas 

concessionárias, o que resultou, praticamente, na completa desnacionalização 

do setor no final da década.  

 

O crescimento do setor elétrico brasileiro fez com que fossem demandados novos 

investimentos, em montantes extremamente elevados, para a construção e ampliação 

de usinas, linhas de transmissão e instalações da rede elétrica. Apesar dos avanços 

em sua capacidade técnica e organizacional, as empresas nacionais não conseguiram 

atender à crescente demanda de energia do interior paulista, que estava sendo 

bastante impactada pelo desenvolvimento industrial e crescimento demográfico.  

 

As empresas de menor porte não dispunham de recursos financeiros suficientes para 

a realização de investimentos tão elevados, além de enfrentarem grandes dificuldades 

para obtenção de empréstimos/financiamentos no mercado internacional. Os projetos, 

especialmente os hídricos, passaram a ter uma escala muito grande para os padrões 
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da época, com o crescimento de custos de forma incompatível em relação à 

capacidade de investimento das empresas nacionais.    

 

A empresa American & Foreign Power Company (Amforp), do grupo norte-americano 

Eletric Bond & Share Corporation entrou no interior de São Paulo e em outros pontos 

do país justo nesse momento de crescente concentração das atividades de produção 

de energia elétrica. Isso determinou uma rápida e profunda alteração nos regimes de 

propriedade e de funcionamento das empresas nacionais do setor.  

 

Na segunda metade dos anos 20, tanto a Light como a Amforp empreenderam um 

forte movimento de concentração e expansão, causando grandes alterações no setor 

elétrico brasileiro. A postura dessas empresas refletia os ganhos associados a 

economias de escala, observadas tanto pelo lado da oferta, como pelo lado da 

demanda. Assim, em 1930, essas duas empresas estrangeiras já tinham o monopólio 

(virtual) de praticamente todas as áreas desenvolvidas do país e das que 

apresentavam maiores possibilidades de desenvolvimento. 

  

Os estados das regiões Norte e Nordeste não despertaram o interesse da Light e da 

Amforp, pois eram os mais pobres do país e não ofereciam atratividade a novos 

investimentos. A demanda por energia no interior desses estados, que era 

relativamente baixa, passou a ser atendida por meio de várias empresas de pequeno 

porte, que utilizavam pequenas unidades termelétricas, mantidas, em grande parte, 

pelas prefeituras.  

 

Esse período ficou marcado pela consolidação da participação do capital estrangeiro 

no setor, permanecendo, assim, durante as duas décadas seguintes. Portanto, o 

período de 1889 a 1930 é caracterizado pela postura relativamente não 

intervencionista do Estado no setor elétrico e na economia. O Estado não interferia na 

produção e na venda de energia, apenas conferia a autorização para funcionamento 

das empresas. 

  

Com relação às tarifas, embora a lei federal indicasse revisões periódicas de cinco em 

cinco anos, a inclusão da cláusula ouro2 nos contratos de concessão fez com que as 

empresas passassem a reajustar as tarifas automaticamente e até mensalmente, em 

função das desvalorizações cambiais. Na década de 30, as tarifas aumentaram 

                                                 
2 A clausula ouro referia-se ao direito das concessionárias de reajustar as tarifas de energia elétrica de 
forma a receberem o equivalente em ouro. 

 8



significativamente devido à forte depreciação cambial, causando uma redução no 

consumo de energia. 

 

Contudo, a partir da década de 30 o Governo passou a adotar outra postura, pois 

extinguiu, em 1933, a cláusula ouro e, em 1934, promulgou o Código de Águas, 

instrumento legal básico da regulamentação do setor de águas e energia elétrica. O 

Código de Águas foi um marco importante para o fortalecimento do Estado na 

regulação do setor, já que criou o arcabouço legal para a fiscalização das 

concessionárias, que visava: assegurar a prestação de serviço público adequado, fixar 

tarifas razoáveis e garantir a estabilidade financeira das empresas. Embora abordasse 

somente a questão das águas, o Código de Águas cobriu 80% do segmento de 

geração do setor elétrico, porque a geração era composta principalmente por 

hidrelétricas.  

 

O serviço pelo custo passaria a proporcionar o parâmetro para a fixação das tarifas, 

contemplando os seguintes itens: despesas de operação, reservas para depreciação e 

reversão e a justa remuneração do capital. A base para a avaliação dos capitais das 

empresas seria pelo custo histórico, ou seja, o custo original das instalações. 

 

Esse critério para a fixação das tarifas foi marcado pela resistência e críticas dos 

principais players do setor: Light e Amforp. As críticas ao Código de Águas estavam 

relacionadas, principalmente, ao critério de remuneração do capital com base no custo 

histórico. As desvalorizações cambiais e a inflação da nossa economia tornavam-o, 

gradativamente, inferior ao custo efetivo de mercado, implicando em prejuízo ao 

concessionário. Apesar de essa metodologia ter sido aplicada nos Estados Unidos e 

na Inglaterra, não parecia ser adequada à economia brasileira.  

 

Em 1941, o custo histórico foi regulamentado: “a base de remuneração seria uma 

conta do ativo da empresa e não do passivo, determinando que esse ativo fosse 

avaliado em função de seu custo histórico e não de seu valor econômico (de venda, 

potencialmente), nem de seu valor de reposição (supondo que o bem tivesse de ser 

adquirido ou construído). A remuneração sobre o capital foi fixada em 10% sobre o 

montante do investimento menos a depreciação que, no entanto, não foi especificada. 

Além da taxa de depreciação, a padronização da contabilidade permaneceu como 

uma lacuna a ser preenchida na regulamentação tarifária do setor.” (Panorama do 

Setor de Energia Elétrica no Brasil, 2006). 
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Embora tenha sido criado legalmente, o custo histórico nunca foi aplicado de forma 

efetiva no cálculo das tarifas. Por outro lado, as concessionárias praticaram aumentos 

tarifários não autorizados, contestados pelo Governo. Em contrapartida, o Estado 

manteve as tarifas congeladas, enquanto a situação dessas empresas não fosse 

regularizada e não se procedesse à revisão dos contratos de concessão, ajustando-os 

à nova regulamentação do setor. O Governo estipulou multas para essas 

concessionárias, em decorrência dos aumentos tarifários, e estabeleceu um prazo 

para que as mesmas retornassem as tarifas aos níveis de 1934.   

 

O cálculo da tarifa pelo custo histórico e a revisão geral dos contratos das 

concessionárias não chegaram a ser efetivados. Dessa forma, até o final da Segunda 

Guerra Mundial, o governo Vargas manteve as tarifas congeladas, exceto por 

pequenos reajustes tarifários concedidos pelo critério “semelhança e razoabilidade”, e 

não pelo custo do serviço, bem como, a título de adicional para atender aos aumentos 

de salários dos trabalhadores do setor. 

 

Para alguns autores, a carência de novos investimentos no setor de energia elétrica 

brasileiro deve-se à descapitalização das empresas concessionárias, decorrente da 

política tarifária calculada com base no custo histórico, e à exigência de revisão dos 

contratos de concessão. Outros depositam isso na restrição para as multinacionais 

construírem usinas hidrelétricas, questão que só foi flexibilizada por causa da  guerra. 

 

A situação das empresas do grupo Light, então o segundo sistema elétrico do Brasil, 

era um retrato do marasmo do setor à época: nenhuma usina implantada durante 15 

anos (1930 a 1945) e apenas 114.000 KW a mais na capacidade instalada, produzidos 

pelas empresas associadas à Light.  

 

A realização de investimentos em um patamar inferior à necessidade do setor deve-se 

também aos projetos terem escalas muito grandes. Isso demandava investimentos 

extremamente elevados, aumentava o risco dos investidores e extrapolava o 

orçamento de investimento das empresas estrangeiras. Uma situação semelhante à 

ocorrida nas empresas nacionais durante a década de 30. Os riscos associados aos 

novos projetos, especialmente aos de hidrelétricas de grande porte para os padrões 

da época, implicavam em tarifas muito elevadas, incompatíveis com a capacidade de 

pagamento do mercado consumidor. Além do porte dos projetos, que passou a ser 

uma restrição para as empresas, havia também uma preocupação dos grupos 

estrangeiros com relação à variável câmbio, já que a lucratividade dos seus 
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investimentos era determinada em moeda estrangeira. Outro fator de risco para essas 

empresas era associado à crescente utilização de bacias hidrográficas, que 

esbarravam no marco regulatório estatal para o regime de utilização de “águas”.  

 

Observa-se que, no período entre 1930 a 1945, a demanda por energia elétrica 

cresceu mais que a oferta. Enquanto o consumo nas cidades de São Paulo e do Rio 

de Janeiro cresceu cerca de 250%, impulsionado pelo acelerado processo de 

industrialização, a capacidade instalada cresceu apenas 72,3% (Figura 1). Esse 

aumento expressivo da demanda acabou com a folga que havia na oferta no final da 

década de 20, fruto de investimentos realizados na década anterior, acarretando, no 

início da década de 40, no risco de falta de energia. O sistema chegou a operar no 

máximo da sua capacidade em determinadas áreas do país.  
 

Figura 1. O Crescimento do Consumo e da Oferta entre 1930 e 1945 
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Fonte: Elaboração Própria com base em informações do livro Panorama do Setor Elétrico  

 
Além dos aspectos internos do setor citados anteriormente, cabe destacar que os 

investimentos nesse período (1930-1945) foram afetados também pela conjuntura 

econômica externa adversa. Nesse período, por exemplo, as empresas tiveram 

dificuldade de importar máquinas, equipamentos e bens de capital necessários para a 

expansão do setor elétrico, por causa da crise econômica mundial de 1929 e da 

Segunda Guerra Mundial.  

 

Gradativamente, o setor privado passa a ter menos interesse na realização de novos 

investimentos de grande porte, dando início, assim, a um período no qual 

predominaram os investimentos públicos no setor. 
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2.1.2 Fase 2: 1945 – 1989 – Investimentos Públicos  
 

Com o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, existiam duas correntes que 

propunham alternativas distintas para o setor de energia elétrica no país. A corrente 

Associativa defendia a maior participação do setor privado, enquanto a Nacionalista 

defendia a intervenção do Estado, condenando a presença de empresas estrangeiras 

no setor. Embora os privatistas não formassem um bloco homogêneo, eles tinham, em 

comum, as críticas ao princípio do custo histórico, contido no Código de Águas, e à 

rigidez do mecanismo tarifário, que implicavam na estagnação dos investimentos das 

concessionárias estrangeiras Light e Amforp.  

 

Nessas circunstâncias, os privatistas propugnam a adoção de tarifas “realistas” e a 

revisão do Código de Águas e de sua legislação complementar, que fixara o máximo 

de 10% para a remuneração do capital das empresas concessionárias. Ao lado dessas 

considerações sobre a política tarifária e a legislação dos serviços de energia elétrica, 

a corrente privatista argumentava que a inflação registrada naqueles anos e a política 

cambial vigente desestimulavam ainda mais os investidores.  

 

No entanto, as diretrizes do Governo em relação à questão energética foram de 

caráter nacionalista e estatista, porém receptivas ao capital estrangeiro devido à 

carência de recursos internos.  

 

Essas diretrizes enfatizaram a intervenção e participação maciça do Estado na 

produção de energia elétrica, além da importância do Código de Águas e do princípio 

da nacionalização progressiva das fontes hidráulicas. O Governo não estava satisfeito 

com o nível de investimentos das grandes concessionárias estrangeiras que, embora 

estivessem obtendo lucros em suas atividades, não estavam expandindo o parque 

gerador de forma a atender ao aumento da demanda. As empresas nacionais privadas 

eram de menor porte e também não faziam os investimentos necessários, já que não 

tinham condições financeiras de captar os recursos exigidos para a realização dos 

investimentos, que eram elevados e de lenta maturação.  

 

A fim de viabilizar o crescimento da oferta de energia no nível adequado para o 

atendimento do crescimento da demanda, o Governo teve que passar a investir 

diretamente no setor por meio de empresas públicas, estaduais e federais. Dessa 

forma, a questão da oferta foi equacionada, evitando alterações na questão tarifária e, 

conseqüentemente no Código de Águas.  
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O Estado assumiu um programa de investimentos expressivo nas atividades de 

geração e transmissão, por meio de grandes empresas estaduais e federais criadas 

justamente para tal fim. Essa nova fase do setor configurou-se por uma divisão 

hipotética de atuação entre as empresas públicas e privadas.   

 

O Estado assumiu a responsabilidade pela expansão do setor de geração de energia 

elétrica, que exigia mais investimentos e no qual estava localizado o epicentro da 

crise. O setor privado permaneceria concentrado na distribuição, que exigia menos 

capital fixo e tinha giro mais rápido, e na geração já existente. Essa divisão não foi 

estabelecida por vias legais, e, portanto, não era rígida ou inflexível; era somente uma 

divisão de atuação, na qual o Governo entrava de forma mais expressiva no setor de 

geração, que era mais carente de investimento, e o setor privado na área de 

distribuição. Apesar dessa divisão, o poder público poderia vir a participar da área de 

distribuição, caso isso se mostrasse imperativo, ou então a iniciativa privada interviria 

na geração de eletricidade, sempre que considerasse viável e rentável.  

 

O Governo tinha como objetivo fornecer energia barata, evitando um aumento 

expressivo na tarifa final dos consumidores, em linha com a corrente Nacionalista. 

Com isso, os investimentos das estatais não visavam, necessariamente, a obtenção 

de lucros ou taxas de rentabilidades ajustadas ao risco do negócio, mas sim, a 

expansão do setor e o atendimento da demanda, independentemente do retorno 

financeiro obtido pelo capital próprio investido.  

 

Para viabilizar fontes de recursos nos investimentos das empresas públicas, o 

Governo criou, em 1953, o Fundo Federal de Eletrificação (FFE), cabendo ao Banco 

Nacional de Desenvolvimento (BNDE) a sua administração. O Fundo seria formado 

pela parcela do imposto único referente ao governo federal, por 20% da receita 

oriunda da cobrança da taxa de despacho aduaneiro e por dotações orçamentárias 

federais. O imposto único representou a primeira fonte de recursos de cunho fiscal, de 

alcance nacional, diretamente vinculada a investimentos no setor de energia elétrica.  

 

Assim, o FFE viabilizou os recursos para a expansão do setor elétrico, sem a 

necessidade de reformular a metodologia tarifária definida no Código de Águas.  Com 

isso, o Governo evitava alterar a legislação, que limitava os lucros obtidos pela 

iniciativa privada e, conseqüentemente, restringia o capital disponível dessas 

empresas para novos investimentos. A viabilização de recursos para investimentos, 
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via aumento de tarifas, não era interessante para o Governo. Afinal, implicaria em 

lucros maiores para as empresas estrangeiras e, assim, resultaria em uma pressão 

negativa na balança de pagamentos na remessa de lucros, que não era desejada em 

face da escassez de divisas. 

 

Por outro lado, existia a corrente associativa e privatista que se contrapunha a essa 

linha nacionalista adotada pelo Governo no setor elétrico. Essa corrente privatista e 

“antiestatizante” teve o apoio também da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos para 

o Desenvolvimento Econômico, criada em 1950, composta por técnicos do Brasil e dos 

Estados Unidos, com a finalidade de estudar os problemas básicos da economia 

brasileira e sugerir projetos para o desenvolvimento do país. Essa comissão apoiava a 

aplicação do capital estrangeiro, particularmente, o norte americano, sem restrições 

setoriais.  

 

Uma política de incentivos à inversão de capital e o emprego de técnicas mais 

atualizadas seriam, de acordo com um relatório da Comissão Mista, as saídas para o  

desenvolvimento e expansão do setor de energia elétrica. Isso dependeria de 

mudanças nas relações do governo federal junto as concessionárias. A prioridade, de 

acordo com o documento, seria a regulamentação do Código de Águas em prol da 

maior rentabilidade nas concessionárias privadas. Para isso, a Comissão Mista 

entendia como necessários o fim do custo histórico, reajustes atualizados das tarifas e 

a ampliação dos limites de remuneração dos capitais investidos. 

  

No cenário internacional, o relatório da Comissão Mista destacava a importância de 

adoção pelo Governo de uma legislação menos restritiva, considerados os  problemas 

de remessas de lucros para o exterior.  

  

Apesar de o setor público realizar a maior parte dos investimentos, ainda havia uma 

pequena parcela dos investimentos que era proveniente do setor privado. Dessa 

forma, o debate sobre a questão tarifária e os espaços de atuação das empresas 

públicas e privadas continuou. A participação mais expressiva do capital privado nos 

investimentos do setor esbarrava na necessidade de se fazer uma reforma da 

legislação tarifária, que passou a ganhar força conforme os recursos públicos se 

tornavam insuficientes. 

  

A alternativa de aumentar os investimentos do BNDE foi descartada pelo Conselho do 

Desenvolvimento, pois implicaria em sérios prejuízos para outros setores vitais da 
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economia em que o banco atuava. A diminuição no ritmo do programa de obras 

também não se mostrava viável, pois acarretaria no agravamento da crise de oferta de 

energia elétrica. Como o aumento da arrecadação do Imposto Único também não era 

viável, porque pressionaria a tarifa, a única alternativa considerada eficaz para a 

manutenção do nível de investimento era a reforma tarifária.  

 

O Governo chegou até a elaborar um projeto de Lei, em 1956, que visava equacionar 

essa questão tarifária, instituindo a correção monetária do custo histórico do 

investimento, em função do poder de compra da moeda nacional, e elevando de 10% 

para 12% anuais a taxa de remuneração. Pretendia aumentar o interesse das 

concessionárias privadas em investir. No entanto, a corrente nacionalista se opôs a 

esse projeto, que nunca foi aprovado.     

 

Conseqüentemente, a participação do setor privado nos serviços públicos de 

eletricidade diminuiu, limitando-se no início dos anos 60, às duas grandes empresas 

do grupo Light (Rio de Janeiro e São Paulo), as companhias que integravam a 

Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB (grupo Amforp) e a um 

reduzido número de pequenas empresas de capital nacional, concentradas no Sul e 

no Sudeste do país.  

 

A participação do Estado continuava aumentando, até que ocorreu a completa 

nacionalização do setor com a compra das empresas da Amforp, em 1964, e do grupo 

Light, em 1979. O capital privado ficou limitado a pequenas empresas nacionais, que 

tinham um parque gerador insignificante e, em geral, não dispunham de recursos para 

fazer os investimentos necessários à modernização das atividades de geração, 

transmissão e distribuição. Deste modo, apesar de não haver nenhuma restrição à 

participação do capital privado nos serviços de eletricidade, a política nacionalista 

praticada pelo poder público conduziu à estatização quase total do setor.  

 

As tarifas do setor de energia elétrica foram ajustadas no início da década de 60, 

implementando a política de “realismo” tarifário em um momento onde a política de 

crescimento e desenvolvimento do país era nacionalista e tendia à estatização do 

setor. Esse ajuste levou muito tempo para ser efetivado, apesar de ter sido bastante 

solicitado pelo setor privado.  

 

O setor de energia elétrica iniciou um ciclo de crescimento equilibrado e auto-

sustentado, fruto dessa política de “realismo” tarifário e de diversos mecanismos de 
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captação de recursos acionados pela administração pública. Esse ajuste nas tarifas 

fortaleceu a situação financeira das empresas estatais, facilitando a captação de 

novos empréstimos externos junto a bancos privados e agências multilaterais de 

crédito, como o Banco Mundial (BIRD) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID). 

  

Entre as medidas associadas ao ajuste tarifário e fortalecimento da situação financeira 

das estatais adotadas na década de 60, destaca-se a criação, em 1962, de 

empréstimo compulsório para a Eletrobrás (Obrigações da Eletrobrás) e a 

reformulação da cobrança do Imposto Único sobre Energia Elétrica (IUEE), que 

passou a ser calculado ad valorem. O empréstimo compulsório sobre a conta dos 

consumidores foi estabelecido, inicialmente, por um prazo de cinco anos. Em 

contrapartida, o consumidor receberia obrigações da Eletrobrás, resgatáveis em 10 

anos e com juros anuais de 12%. Os recursos gerados pelo empréstimo compulsório 

seriam apropriados pela Eletrobrás e reinvestidos no setor. 

 

Durante os governos militares, prosseguiu a tendência de fortalecimento das 

empresas estatais. Esse fortalecimento foi importante traduzindo-se no aumento da 

capacidade de investimento das empresas e na redução de pressões de 

financiamento sobre o Tesouro Nacional. No primeiro governo militar, entre 1964 e 

1967, presidido por Castelo Branco, as empresas estatais passaram a dispor também 

de ampla margem de autonomia para a formulação e implementação de suas 

estratégias de desenvolvimento.  

 

A correção monetária do imobilizado, para efeito de avaliação do investimento 

remunerável, foi estabelecida finalmente em 1964, acabando com a política tarifária 

com base no custo histórico, que tanto foi criticada pelo setor privado. Essa medida 

acarretaria grandes acréscimos nas tarifas, devido ao peso desse item no cálculo da 

tarifa e à perspectiva de aproximação gradativa do custo histórico dos ativos do seu 

valor a preços correntes.  

 

Somente após 1964 foi possível praticar efetivamente o serviço pelo custo. Dessa 

forma, verificou-se a ampliação da parcela de receitas tarifárias do IUEE e do 

empréstimo compulsório no total das fontes de recursos do setor. As tarifas 

registraram sensíveis elevações em termos reais, entre 1964 e 1967, com crescimento 

médio anual de 62,4% contra 39% de inflação média anual.  

 

 16



Entre 1967 e 1973 observou-se que o retorno dos investimentos continuou sendo 

beneficiado pelo quadro tarifário favorável. De modo geral, as tarifas, nesse período, 

foram reajustadas em níveis superiores aos da inflação, implicando taxas crescentes 

de remuneração para os investimentos que, por sua vez, tiveram uma taxa média de 

crescimento acima da registrada pela economia. Durante esses seis anos (1967 a 

1973), com o aumento das tarifas acima da inflação, foram gerados mais recursos 

setoriais, o que aumentou a importância dessa fonte no financiamento do setor. Em 

1973, a participação dessa fonte foi da ordem de 54,3% (Figura 2), sendo que 25,4% 

desse total corresponderam à geração interna de recursos e 28,9% à encargos 

setoriais (IUEE, RGR Empréstimo Compulsório, Outros). 

  
 

Figura 2. Evolução das Fontes Setoriais e Extra-Setoriais entre 1967 e 1973 
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A remuneração do capital próprio aplicado pelas estatais, principalmente pela 

Eletrobrás, continuou a crescer com os ajustes feitos em maio de 1971, por meio da 

Lei nº 5.655, que aprovou mudanças na taxa de remuneração do investimento, no 

Imposto de Renda sobre o lucro das concessionárias e na sistemática de arrecadação 

da quota de reversão e do empréstimo compulsório. Os ajustes, feitos por meio dessa 

lei, não visavam adequar a rentabilidade dos investimentos aos riscos inerentes ao 

negócio, mas sim, aumentar a geração de caixa das concessionárias, de forma a 

viabilizar as fontes de recursos para os investimentos em curso.   

 

A Lei 5.655 ajustou a receita tarifária ao aumentar em dois pontos percentuais a taxa 

máxima de remuneração do investimento, e estabelecer remunerações mínima de 

 17



10% e máxima de 12%. A tarifa passou a ser ajustada anualmente permitindo, assim, 

a realização de eventuais correções, por causa de insuficiências ou excessos de 

remuneração registradas em um determinado exercício na conta contábil de 

Resultados a Compensar (CRC).  

 

De 1972 a 1975, a redução progressiva da alíquota do Imposto de Renda, de 17% 

para 6%, também contribuiu para a geração de caixa das concessionárias. Com a 

adoção, em 1957, do fundo setorial Reserva Global de Reversão (RGR), as 

concessionárias foram obrigadas a destinar para a Eletrobrás 3% do total de 

investimento remunerado. O fundo da RGR, que era gerido pela própria estatal, era 

destinado a cobrir indenizações, arrendamentos de serviços públicos do setor feitos 

pelo Governo e empréstimos para novos empreendimentos das concessionárias. Em 

paralelo, a RGR contribuiu para o fortalecimento da holding estatal.   

 

O setor elétrico contou também com recursos do empréstimo compulsório, que 

representou, na primeira metade da década de 70, a principal fonte de recursos 

setoriais de terceiros. Tratava-se de um empréstimo de 35% (mesmo percentual da 

tarifa fiscal) pagos apenas pelas indústrias de forma diferenciada. O grande 

crescimento do consumo industrial gerou um aumento, em seis anos, da participação 

dessa fonte no total dos recursos próprios setoriais: de 8,1%, em 1967, para 9,4% em 

1973.  

 

Já os recursos extra-setoriais oriundos de captações caíram de cerca de 32% no 

período de 1967/1968, para cerca de 20%, em 1973, porém, as captações externas e 

internas tiveram tendências diferentes. Por causa da grande liquidez do mercado 

internacional e do custo final, o setor de energia elétrica preferiu, nesse período, a 

captação de recursos no mercado externo ao invés do mercado interno. Os 

empréstimos e financiamentos obtidos no próprio país passaram de cerca de 15% 

para aproximadamente 4,1%, em 1972, e as captações externas de cerca de 13%, em 

1967, para 23% em 1972. Entre 1967 e 1973, as concessionárias tinham maiores 

facilidades em obter recursos externos, porque era maior a geração de caixa dessas 

empresas e devido ao aumento da taxa de remuneração real dos investimentos. 

 

O percentual referente aos investimentos em relação à estrutura de usos dos recursos 

do setor passou de 70,8%, em 1967, para 77,2% seis anos depois. Já o uso dos 

recursos do setor para o pagamento do serviço da dívida, em 1973, diminuiu de 16,4% 

para 14,5% em 1973.  
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Em suma, a consolidação dos grandes investimentos das empresas estatais e o 

fortalecimento da holding Eletrobrás foram a tônica entre 1967 e 1974. O aumento da 

remuneração das empresas nos investimentos, via tarifas, a possibilitou a expansão 

do setor nesse período através do autofinanciamento. A Eletrobrás passou a 

centralizar a operação e o planejamento dos investimentos.   

 

Esse quadro mudou radicalmente durante o governo de Ernesto Geisel, entre 1974 e 

1979. Nesse período, sem o realismo tarifário e com os recursos próprios para 

investimentos bastante reduzidos, as empresas optaram por contrair dívidas. Mesmo 

com o maior endividamento, a política de investimentos estava voltada para a 

realização de projetos de grande porte, como ltaipu e Tucuruí.  

  

O câmbio e a taxa de juros flutuantes tornavam ainda maior o risco financeiro para as 

empresas. O serviço da dívida dessas empresas foi impactado também pelos prazos 

menores de amortização, carência dos empréstimos obtidos junto a bancos privados e 

pela elevação da taxa de juros internacional decorrente do segundo choque de preços 

na oferta de petróleo, em 1979.  

 

Mesmo assim, o setor, até 1982, obteve uma entrada líquida de recursos em moeda 

estrangeira, ao contrário do país como um todo. Contudo, após 1982, com a 

declaração de moratória da dívida externa mexicana, a captação de financiamentos 

para investimentos, ou rolagem daqueles que estavam vencendo, ficou bem mais 

difícil, principalmente junto aos bancos privados internacionais. Isso implicou no 

esgotamento dos mecanismos de captação de recursos externos, colocando as 

empresas em situação financeira delicada, uma vez que a dívida atingia cerca de US$ 

15 bilhões. Observa-se que a crise do México foi um marco importante associado ao 

esgotamento desse padrão de financiamento e modelo setorial, porque induziu a uma 

aversão aos investimentos e empréstimos em países não desenvolvidos.  

 

Em 1984, o cenário era de queda nos investimentos, o nível destes atingiu 37,1% dos 

recursos do setor (Figura 3), cerca de 32% inferior ao observado em 1980, 54,3%. Os 

mecanismos de captação de recursos externos estavam esgotados e o governo sem 

ação, por causa dos compromissos assumidos junto ao Fundo Monetário Internacional 

(FMI) para saneamento do déficit público. 
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Figura 3. Evolução da Estrutura dos Usos de Recursos entre 1980 e 1984 
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Como reflexo também dos reajustes das tarifas inferiores à inflação, a situação 

financeira das concessionárias, entre 1979 e 1982, continuava delicada. O Governo 

estava com as atenções voltadas para o combate à inflação e por isso optou pelo 

controle das tarifas de serviços públicos. As perdas nos valores reais das tarifas foram 

acentuadas: 6,6%, entre 1979 e 1982 e 12,6% em 1983. Em 1984, as perdas tarifárias 

diminuíram: 5,6%.  

 

A situação se agravou no início da década de 80, com o desequilíbrio econômico-

financeiro generalizado das empresas de energia elétrica. Houve queda dos 

investimentos, atraso nos cronogramas das obras e aumento do serviço da dívida. Por 

isso, o governo de José Sarney aprovou, em novembro de 1985, o Plano de 

Recuperação do Setor de Energia Elétrica (PRS). Esse plano estabeleceu a 

programação de obras e investimentos até 1989, metas de recuperação tarifária, 

condições para a obtenção de crédito do Banco Mundial e uma estratégia de 

capitalização para suprir os problemas com o autofinanciamento.  

 

O programa previa o aumento real das tarifas, de forma gradual, fazendo com que a 

remuneração do investimento passasse de 7% para 10%, além dos reajustes mensais 

equivalentes à correção monetária. O valor da tarifa estava extremamente depreciado 

já que a tarifa média de fornecimento de energia elétrica era de cerca de US$ 43 por 

MWh, valor próximo à metade do mínimo observado no período 1970-1975. Além 
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disso, o PRS previu um aporte de cerca de US$ 2 bilhões para reembolso das 

despesas com a construção do complexo nuclear de Angra dos Reis.  

 

No ano de 1987, ocorrem mudanças positivas na política do Governo para a economia 

do setor de energia elétrica, principalmente, os reajustes tarifários reais e a correção 

mensal equivalente à inflação do ano anterior, compensando, parcialmente, as perdas 

tarifárias. Além disso, continuou-se com a capitalização, rolagem da dívida e 

ressarcimento de despesas com as usinas nucleares. No período de adoção do Plano 

Cruzado, em 1988, acabou o mecanismo de recuperação tarifária, a fim de evitar a 

pressão antiinflacionária. As tarifas foram congeladas abaixo do nível mínimo exigido 

pelo Banco Mundial para a remuneração dos investimentos. Em 1989, a tarifa retornou 

ao mesmo nível que existia antes da adoção do PRS.  

 

Os investimentos do grupo Eletrobrás começaram a ser questionados pelas principais 

concessionárias estaduais entre as quais, a Cia Energética de São Paulo (Cesp), Cia 

Energética de Minas Gerais (Cemig), Cia de Energia Elétrica do Paraná (Copel) e Cia 

Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul (CEEE). Em meio à crise 

financeira, as empresas criticavam a prioridade dada pelo governo aos investimentos 

em expansão do grupo Eletrobrás e os mecanismos de transferência de recursos intra-

setoriais. Em 1987, as principais concessionárias estaduais do Sul e Sudeste do país 

decidiram interromper o pagamento das cotas da Reserva Global de Garantia (RGG) e 

da Reserva Global de Reversão (RGR), além de passarem a atrasar o pagamento da 

energia suprida pelas geradoras federais e pela Itaipu Binacional.   

 

O período financeiro mais crítico para o setor de energia elétrica foi no início da 

década de 90. A capacidade das empresas de realizar novos investimentos ficou 

comprometida com a escassez das fontes de financiamento e a inadimplência 

generalizada. Assim, esse modelo setorial, cuja base era o investimento estatal, teve 

que ser reformulado para atrair o investimento privado.  

 

2.1.3 Fase 3: 1990 -2002 – Investimentos Privados 
 
A liberalização do setor teve inicio na primeira metade da década de 90, com o 

governo de Fernando Collor, em decorrência da crise das empresas estatais, da falta 

de recursos para investimento e da incapacidade de aumentar a captação por via 

tributária ou endividamento externo. Os três governos dessa década, Fernando Collor, 
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Itamar Franco e Fernando Henrique, atuaram a favor da liberalização do setor, a fim 

de fomentar a entrada do capital privado (nacional e estrangeiro) e a competição entre 

os agentes de geração. Esperava-se, assim, ter maior eficiência nos investimentos, já 

que existe uma tendência de maior agregação de valor em empreendimentos privados 

e em mercados competitivos.  

 

Os custos setoriais deixaram de ser controlados pelas políticas monetárias de controle 

da inflação e as tarifas foram ajustadas em níveis compatíveis com o custo real. Esse 

processo de liberalização ganhou força no governo Fernando Henrique, na segunda 

metade da década de 90, com a redução do papel do Estado nas funções 

empresariais, privatização das empresas existentes e expansão da oferta de energia 

elétrica, privilegiando o capital privado (nacional e estrangeiro).  

 

A reestruturação do setor implicou também nas seguintes medidas: 

 

• Separação dos segmentos de geração, transmissão, distribuição e 

comercialização; 

• Liberalização dos agentes e criação de um mercado atacadista de energia 

elétrica (MAE); 

• Acesso livre e regulação dos serviços de transmissão e distribuição; 

• Criação de um operador independente do sistema (ONS) e de uma agência 

reguladora (ANEEL). (SILVA, 2006) 

 

As privatizações começaram, em julho de 1995, pela Empresa de Distribuição de 

Energia do Espírito Santo (Escelsa). A decisão de iniciar as privatizações pelo setor de 

distribuição tinha como finalidade o equacionamento da inadimplência dessas 

empresas com as geradoras, que era um dos maiores empecilhos à entrada de 

investidores privados nos segmentos de geração e de transmissão. A privatização 

desses outros dois segmentos ocorreria em um segundo momento, uma vez que para 

tanto era necessária a percepção de que as distribuidoras teriam condições de pagar 

pelo suprimento de energia. Com isso, a privatização das distribuidoras federais e 

estaduais ocorreu de forma acelerada, equacionando a situação financeira e a 

inadimplência crônica dessas empresas e aumentando a eficiência das mesmas.  

 

O programa de privatizações foi bem sucedido, pelo menos no setor de distribuição, 

tendo atraído capital privado nacional e de diversas empresas estrangeiras (européias 

e americanas) para o setor. Em 2001, aproximadamente 90% das distribuidoras do 
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mercado nacional já tinham sido privatizadas. Por outro lado, cerca de 80% da 

capacidade nacional de geração permanecia concentrada nas empresas estatais.  

 

No setor de geração, a privatização mais importante foi a da Gerasul (hoje Tractbel). 

Programava-se privatizar outras empresas de geração federal: Furnas, Eletronorte e 

Chesf, que foram colocadas no Programa Nacional de Desestatização (PND), porém, 

não foram privatizadas, tendo sido retiradas posteriormente do programa. A 

estabilização econômica obtida com a implantação do Plano Real, em 1994, foi um 

fator que contribuiu para o ingresso do capital privado no setor e na aquisição das 

empresas estatais e federais.  

 

O BNDES passou a atuar como principal agente financeiro do setor, concedendo 

financiamentos de longo prazo para a construção dos novos empreendimentos, 

especialmente para negócios estruturados via Project Finance. Além disso, os 

empréstimos tinham condições financeiras favoráveis, tais como prazos de 

amortização longos (cerca de 14 anos) e taxas de juros inferiores às praticadas no 

mercado de curto prazo, sendo até mesmo negativas (em termos reais) nos anos com 

inflação mais alta (Figura 4). Dessa forma, viabilizaram-se algumas parcerias entre 

construtores, operadores, fundos de pensão, entre outros.  

 
Figura 4. Evolução do IGP-M e da TJLP  

de 1996 a 2002 
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Fonte IPEA-DATA e Análise Própria 

 
O governo licitou a concessão de algumas hidrelétricas (ver Tabela 1), porém, a forma 

como foi feita a licitação passou a ser questionada posteriormente. As concessões 
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eram outorgadas aos empreendedores que ofereciam o maior valor pela outorga da 

concessão e não mais pela menor tarifa do serviço prestado, como estabelecia a 

antiga Lei das Concessões3. Essa política não parecia ser autosutentável, pois 

indicava uma tendência de aumento do preço da energia para o consumidor final, que 

não seria sustentável no longo prazo. Medidas como a autocontratação, criada como 

uma forma de incentivar os investimentos em geração, mostraram-se ineficientes, 

posteriormente, já que criaram situações questionáveis. Algumas térmicas recebiam 

valores elevados por uma energia vendida à mesma empresa e que era efetivamente 

fornecida por uma hidrelétrica, que recebia um valor extremamente baixo estabelecido 

no MAE. 

 

Tabela 01. Usinas Licitadas no Período 1996-2002 
 

Empreendimento
Capacidade 

Instalada 
Mínima

Data do Leilão Investimento 
Estimado (R$ '000) Proposta Vencedora

1 Cana Brava 450 26/3/1998 576 100 R$ 680,000/ano entre os anos 7 - 25 R$ 
61.280.000/ano entre os anos 26 - 35 

2 Ponte de Pedra 176 30/6/1998 158 400 R$ 200.000/ano entre o ano 6-20 R$ 16.200.000 no 
ano 21 R$ 31.109.361/ano entre os anos 22-35

3 Santa Clara 60 25/6/1998 81 900 R$ 60.000/ano do ano 4 ao 25 R$ 4.000.000 entre o 
ano 26 ao 35

4 Campos Novos 880 4/8/1998 542 600 R$ 780.000 / ano
5 Pirajú 70 29/11/1998 141 000 R$ 92.400 / ano
6 Itapebi 450 9/12/1998 575 000 R$ 477.000 / ano
7 Irapé 360 1/12/1998 524 300 R$ 520.000 / ano
8 Ourinhos 44 4/11/1999 64 400 R$ 89.000 / ano

9 Itumirim 50 25/1/2000 98 700 R$ 703.000 / ano

10 Candonga 140 28/1/2000 131 500 R$ 181.000 / ano

11 Quebra Queixo 120 19/6/2000 152 000 R$ 2.050.000 / ano

12 Barra Grande 690 12/5/2000 802 000 R$ 8.001.000 / ano

13 Corumbá IV 127 11/8/2000 246 200 R$ 415.000 / ano

14 Complexo CERAN 360  30/11/2000 493 400 R$ 3.200.000 / ano

15 Complexo Energético 
Capim Branco 450 30/11/2000 577 900 R$ 1.615.000 / ano

16 Murta 120 30/11/2000 161 800 R$ 320.000 / ano

17 Barra do Braúna 39 30/11/2000 56 400 R$ 770.000 / ano

18 Itaocara 195 30/11/2000 288 300 R$ 2.017.000 / ano

19 Espora 32 30/11/2000 82 200 R$ 122.000 / ano

20 Complexo 
Fundão/Santa Clara  238 - 286 800 R$ 19.000.000 / ano

21 Corumbá III 94 28/6/2001 187 700 R$ 680.000 / ano
22 Baú I 110 28/6/2001 139 900 R$ 3.400.000 / ano
23 Foz do Chapecó 855 28/6/2001 1 055 200 R$ 18.000.000 / ano
24 Serra do Facão 210 28/6/2001 321 300 R$ 37.000.000 / ano
25 Peixe Angical 452 28/6/2001 1 081 600 R$ 6.800.000 / ano

26 Salto Pilão 181 30/11/2001 302 810 R$ 17.000.000 / ano

27 Complexo São 
João/Cachoeirinha 105 30/11/2001 196 640 R$ 1.600.000 / ano

28 São Salvador 241 30/11/2001 479 580 R$ 18.500.000 / ano

29 Monjolinho 67 30/11/2001 168 060 R$ 2.400.000 / ano

30 Pedra do Cavalo 160 30/11/2001 176 890 R$ 10.000.000 / ano
31 Pai Querê 292 30/11/2001 582 830 R$ 1.210.000 / ano
32 Couto Magalhães 150 30/11/2001 245 170 R$ 18.500.000 / ano
33 Santa Isabel 1087 30/11/2001 1 865 550 R$ 61.000.000 / ano

34 Complexo Caçu /Barra 
dos Coqueiros 155 12/7/2002 320 046 R$ 705.000 / ano

35 Salto 108 12/7/2002 266 633  R$ 450.000 / ano

36 Salto do Rio Verdinho 93 -  223 589 R$ 410.000 / ano

37 Olho d’Água 33 - 108 974 R$ 185.000 / ano
38 Estreito 1087 - 2 311 309 4 R$ 4.130.000 / ano

Fonte: ANEEL  

                                                 
3 3 Lei 8.987/95, regulamentada pela Lei 9.074/95. 
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Esse modelo setorial voltado para o capital privado não se mostrou sustentável por 

diversas razões, algumas estruturais, ou seja, relacionadas ao próprio modelo, e 

outras conjunturais, relacionadas ao período. Castro, Cavalieri e Bueno (2006) 

destacam que os principais problemas e carências desse período foram os seguintes:  

 

• A centralização de esforços do governo na privatização das empresas públicas 

deixou em segundo plano o planejamento do setor. No entanto, o planejamento 

é uma variável estratégica, em um setor como o brasileiro, que tem uma matriz 

elétrica de base hidrelétrica. Com isso, criou-se uma deficiência estrutural do 

modelo, com um vazio político e institucional associado ao planejamento, que 

posteriormente implicou em investimentos inferiores à necessidade. 

• Não havia garantias suficientes para que os novos players do setor 

realizassem os investimentos necessários na expansão do parque gerador. 

Prevaleceu os interesses da Fazenda, que era de obter o maior valor na venda 

dos ativos, de forma a garantir recursos para o superávit primário e abatimento 

da dívida pública, que já estava em níveis elevados. Os novos  players do setor 

elétrico brasileiro aplicaram os seus recursos, inicialmente, na aquisição de 

ativos já existentes, principalmente no segmento de distribuição e não na 

construção de novas usinas.  

• O fato de as maiores empresas de geração e transmissão serem estatais e 

terem os seus investimentos contidos, uma vez que estavam no PND e tinham 

a obrigação de contribuir para o superávit primário do Governo.  

 

Acrescenta-se a esses fatos que a economia brasileira e o modelo setorial não tinham 

um histórico de previsibilidade e estabilidade que propiciasse uma alta expectativa de 

recuperação de custos e investimentos. Tais fatores são importantes para atrair o 

capital dos investidores, ainda mais por se tratar de investimentos de longa maturação, 

com grandes períodos de payback, ou seja, com retornos de longo prazo. Também a 

oportunidade de aplicar os recursos no mercado financeiro concorria com esses 

investimentos, já que oferecia retorno de curto prazo extremamente atraente, com 

taxas de juros reais muito altas, especialmente no período de 1995 a 1998 que teve 

média de 22,5% a.a (ver Figura 5).  
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Figura 5. Evolução da Taxa de Juros Real (Selic) 
(Valores Obtidos quando Calculados com a Média do IGP-M e IPCA) 
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OBS: Para o ano de 1994 foi considerado somente o segundo semestre4

 
Outro fator inibidor da expansão da oferta foi a licitação das novas usinas sem a 

licença ambiental prévia5 e sem impor nenhuma penalidade aos investidores pelo 

atraso no cronograma de obras. Além disso, nenhum agente era responsável 

diretamente pela expansão do parque gerador. O governo só fazia um planejamento 

indicativo, sem assumir a responsabilidade efetiva pela expansão do setor, e os 

agentes não tinham nenhuma obrigação em expandir a oferta, fazendo somente aquilo 

que fosse de seu interesse.  

 

Além dos pontos já citados relacionados aos investimentos, existiam certas 

peculiaridades no sistema elétrico nacional que dificultaram o objetivo de se alcançar 

maior competição de mercado. O fato de o setor elétrico brasileiro ser dominado por 

importantes economias de escala, com grande concentração de capital, restrições de 

transmissão e baixa elasticidade preço / demanda, aumentava o poder de mercado 

dos agentes. Esse cenário não propiciava uma grande competição entre os agentes 

para assegurar uma expansão da oferta de energia elétrica eficiente, sem o risco de 

crises cíclicas de abastecimento. Para se garantir condições de competição sem 

práticas excessivas de poder de mercado, de acordo com Araújo (2001), “seriam 

                                                 
4 No primeiro semestre de 1994 a taxa de juros real foi muito alta (1044%), por causa do Plano Real. Para 
que o gráfico ilustrasse de forma mais clara as informações, desconsideramos esse período. 
5 Conforme colocado por MUSTAFÁ e FILOGÔNIO (2007) “O processo de licenciamento ambiental foi 
definido e estruturado a partir do ano de 1986, com a edição da Resolução do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente (Conama) (13) Nº. 001/86, tendo sido devidamente elucidado e normatizado pelas Resoluções 
Conama 06/87 e 237/97. Tais resoluções definiram e tornaram obrigatória a obtenção da Licença Prévia 
(LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO).”. Dessa forma, entre 1995 e 2000, era 
obrigatória a existência da Licença Prévia (LP). No entanto, acrescentaram que, por fatores diversos e a 
necessidade de aumentar a oferta de energia, a Aneel alterou o processo de concessão, a partir do 2º 
semestre de 2000, dispensando exigência da LP, que foi imputada ao empreendedor vencedor do leilão.   
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necessárias três condições: crescimento lento da demanda; alternativas baratas de 

geração e uma margem confortável de capacidade ociosa do sistema (geração, 

transmissão e distribuição). Condições pouco parecidas com as verificadas no Brasil 

em 1993, 2001 ou 2006”. (CORREIA et al., 2006). 

 

Outra crítica a esse modelo refereria-se à volatilidade dos preços da energia 

negociada no Mercado Atacadista de Energia (MAE). Essa volatilidade representava 

uma grande incerteza para o investidor, especialmente por estar fortemente associada 

ao regime hidrológico das grandes bacias hidrográficas, que é uma variável aleatória.  

Essa incerteza inibia a entrada de novos agentes no setor e aumentava o valor da 

opção de esperar, ou seja, de não investir.  

 

Dessa forma, houve uma crise de oferta no setor elétrico brasileiro, em 2001, porque a 

oferta não acompanhou o crescimento da demanda, em decorrência do atraso no 

andamento de grandes obras de geração e do quadro hidrológico extremamente 

desfavorável. Nesse ano ocorreu o pior regime de chuvas dos últimos 40 anos, 

paralisando o processo de privatização e colocando um fim no modelo voltado para a 

privatização. Consequentemente, em maio de 2001 houve a necessidade de se 

reduzir em cerca de 20% o consumo, evitando eventuais blecautes. Apesar de esse 

período ter sido marcado pela intenção de privilegiar o capital privado, a maior parte 

dos investimentos e da nova capacidade instalada nessa época contou com a 

participação de empresas estatais.  

 

Esse forte contingenciamento no consumo de energia causou uma crise financeira de 

curto prazo, que afetou direta e incisivamente o equilíbrio econômico-financeiro das 

empresas concessionárias, em especial, no segmento da distribuição. Ou seja, a 

redução da demanda e afetou o fluxo de caixa das empresas. Este problema, de 

cunho conjuntural, foi minimizado por uma linha especial de crédito aberta pelo 

BNDES. No entanto, o fim do racionamento passou a demonstrar que tinha ocorrido 

uma mudança da curva de demanda por eletricidade em todos os tipos de 

consumidores. Ocorreu uma alteração no padrão de consumo, cujas tendências e 

resultados ainda não estão totalmente definidos. O resultado é que os níveis de 

consumo pré-crise, só foram recuperados alguns anos depois, fato agravado pelo 

baixo nível de crescimento econômico.  
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2.1.4 Fase 4: Após 2003 – Investimentos Público e Privado  
 
À crise do setor de energia elétrica em 2001 e 2002, aliada a diversos outros fatores, 

fez com que a intenção de liberalização do mercado, com a privatização das empresas 

estatais e ocupação desse espaço por empresas privadas, fosse reavaliado. O 

racionamento de 2001 e a subseqüente crise financeira do Setor Elétrico Brasileiro 

(SEB), em 2002, fizeram com que o governo mudasse as diretrizes do setor e parasse 

as privatizações. A intenção de se ter um mercado liberalizado, sem planejamento 

integrado, não se concretizou, especialmente por sua matriz energética ser 

predominantemente hídrica.  

 

O novo governo empossado em janeiro de 2003 reformulou o modelo setorial para 

restaurar um ambiente no qual novos investimentos fossem tanto de empresas 

privadas, como de empresas públicas. Apesar de o capital privado passar a ter um 

papel importante na expansão do setor, o capital das estatais voltou a compor uma 

parcela significativa dos investimentos setoriais, principalmente pelo fato de as 

maiores empresas do setor, na área de geração e transmissão, serem estatais e terem 

saído do PND. O grau de endividamento das estatais também diminuiu 

significativamente, uma vez que passaram vários anos no PND com os seus 

investimentos contingenciados e amortizando as dívidas existentes sem renová-las. O 

menor endividamento e as mudanças implementadas no modelo setorial, que serão 

apresentadas mais adiante, propiciaram o fortalecimento da situação financeira das 

estatais facilitando a captação de novas dívidas para os novos investimentos. 

 

O governo deixou de ter uma postura pró-mercado e passou a priorizar a regulação e 

o planejamento integrado do setor.    

 

Atualmente, existe uma grande expectativa com relação aos novos investimentos na 

expansão da geração e na diversificação da matriz energética. Embora o Brasil ainda 

tenha um grande potencial hídrico a ser explorado, os novos projetos de médio e 

grande porte estão mais afastados dos centros de consumo, na região da Amazônia 

por exemplo, e estão com  o inicio das obras adiadas devido a restrições ambientais. 

Há uma expectativa de diversificação da matriz energética brasileira com o aumento 

da participação de outras fontes de energia, entre as quais, térmicas a carvão, gás 

natural, biomassa, nucleares, bem como parques eólicos, entre outras.  

 

A seguir, são apresentadas as diretrizes básicas desse novo período do setor elétrico: 
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• Evitar pressões tarifárias ao consumidor - modicidade tarifária; 

• Criar um ambiente propício à retomada dos investimentos, pela remuneração 

adequada do investidor privado e o público; 

• Restaurar o planejamento determinativo da expansão do sistema por meio da 

nova empresa estatal, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE). No modelo 

implantado no governo anterior, o planejamento era apenas indicativo;  

• Mitigar o risco ambiental nas concessões de geração, passando a oferecer, 

nos leilões, empreendimentos com licença ambiental prévia;  

• Criar novo processo de licitação da concessão do serviço público de geração, 

priorizando a menor tarifa. Anteriormente, o critério de escolha nos leilões para 

a concessão de novos empreendimentos era a do maior preço pago pela 

concessão. O ágio no preço revertia para o governo federal; 

• Priorizar a universalização do acesso e do uso dos serviços de eletricidade 

com a ampliação do programa de eletrificação de todas as localidades do país 

(Programa Luz para Todos) através de subvenção com recursos obtidos por 

encargo incidente na conta de energia - Conta de Desenvolvimento Energético 

(CDE), cobrados de todos os consumidores a partir de 2002 e de 

financiamento com recursos da RGR; 

• Contratar energia para todas as distribuidoras do país, por licitação conjunta, 

com a finalidade de obter economias de escala, repartir riscos e benefícios dos 

contratos e equalizar tarifas de suprimento;  

• Outorgar concessões de novas linhas de transmissão por meio de leilão 

público, tendo como critério de escolha a menor das tarifas de transmissão 

ofertadas pelos proponentes. Os contratos de concessão de transmissão são 

assinados por 30 anos e o empreendedor garante a disponibilização da linha 

ao sistema interligado, recebendo em contrapartida uma receita mensal, 

conforme sua oferta no leilão. 

• Desverticalizar as empresas do setor, ou seja, criar empresas especializadas 

em geração, transmissão, distribuição e comercialização, operando 

separadamente. Muitas das empresas, no passado, como por exemplo a 

Cemig, a Cesp, a Copel e a Light, trabalhavam de forma verticalizada, 

possuindo e operando ativos de geração, transmissão, distribuição e 

comercialização. Esta estrutura não facilitava o processo de privatização e 

dificultava a identificação de ineficiência na cadeia de produção-fornecimento 

de energia ao consumidor final.  
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A Lei n.º10.848/2004 alterou diversas leis anteriores (dentre elas a Lei de Concessões, 

nº 8.987/95), estabelecendo novos direitos e deveres para os agentes do setor, 

visando assim refletir as principais diretrizes citadas.  

 

Além dessas diretrizes, o governo implementou um novo modelo de comercialização 

de energia. Os negócios passaram a ser realizados em Ambiente de Contratação 

Regulada (ACR), ou em Ambiente de Contratação Livre (ACL). As concessionárias de 

distribuição são obrigadas a comprar energia no mercado regulado, por meio de 

leilões públicos, enquanto os demais agentes passaram a poder negociar sua 

demanda livremente no ACL (Figura 6).  
 

Figura 6. Ambientes de Negociação e Contratação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ACR, também denominado de pool, são feitos os negócios entre distribuidoras e 

geradoras. As distribuidoras, como possuem a maioria dos consumidores do país, 

seus consumidores são cativos, são obrigadas a contratar 100% da energia que 

necessitam. Em casos muito específicos (geração distribuída, fontes alternativas), 

podem contratar um pequeno percentual da energia para o atendimento de seu 

mercado no ambiente de contratação livre.  

 

No ACL são abrigados os Consumidores Livres, ou seja, aqueles consumidores com 

demanda superior a 3 MW, que optaram por comprar energia diretamente ou por meio 

de um comercializador, e não mais por meio da distribuidora a qual estavam ligados. 

Nesse ambiente, os agentes podem celebrar livremente contratos bilaterais, definindo-

se preços, quantidades, prazos e cláusulas de hedge. Nos últimos anos, ocorreu uma 

migração rápida dos grandes consumidores do ACR para o ACL, atraídos pelo menor 

G, — Geradoras; D, — Distribuidoras; CL — Consumidor Livre; COM - Comercializador  

Fonte: Apresentação do João Carlos Mello, da Andrade Canellas. 
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preço da energia nesse ambiente, que por sua vez era resultado da oferta superior à 

demanda, ainda decorrente do contingenciamento do consumo feito em 2001. Em 

2006, os consumidores livres correspondiam a cerca de 19,7% (Figura 7) do consumo 

total de energia do país, estimado em 45.000 MW médios. Considerando o consumo 

dos autoprodutores, esse percentual sobe para 25,7%, equivalentes a 1/4 da demanda 

total e à metade do consumo industrial de energia no Brasil.  

 

Figura 7. Participação do ACL e do ACR  
no Consumo Total de Energia (2006) 
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Fonte: Elaboração própria com base em informações do site da Enertrade 

 

A prioridade para criar um novo modelo de comercialização e as restrições ambientais 

à construção de hidrelétricas de médio e grande porte atrasaram a expansão da 

oferta, como conseqüência, os preços no mercado livre aumentaram 

significativamente, causando inseguranças quanto à futura oferta de energia para 

esses consumidores. Por isso, alguns grandes consumidores de energia passaram a 

sinalizar a intenção de investirem mais em autoprodução, tanto em hidrelétrica como 

em termoelétricas, indicando a possibilidade de se investir também na exploração de 

gás natural, como forma de garantir o combustível para as suas futuras termoelétricas. 

Esses investimentos dos grandes consumidores em autoprodução se assemelham aos 

primeiros investimentos realizados no setor elétrico, no início do século XX, feitos por 

empresas de mineração, fábricas de tecidos e serrarias. 

 

No atual período, marcado por investimentos públicos e privados, os contratos de 

suprimento de energia elétrica, que tinham um foco de curto prazo, passaram a ser de 
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longo prazo para reduzir a volatilidade do preço e criar um mercado de PPAs6 que 

pudesse ser utilizado como garantia junto ao sistema financeiro (SILVA et al, 2005).  

 

O BNDES continuou como o principal agente financeiro do setor com concessões de 

financiamentos baseadas em taxas (Figura 8) e prazos diferenciados, contribuindo 

com a diretriz de modicidade tarifária. Os prazos dos empréstimos (carência e 

amortização) para os grandes empreendimentos (hidrelétricas com capacidade 

superior a 2000 MW) passaram a ser de até 25 anos. Assim, o BNDES passou a ser a 

principal fonte de recursos do setor, colocando em questão a sustentabilidade desse 

padrão de financiamento, uma vez que os investimentos tendem a ser crescentes, 

enquanto que os prazos para o retorno dos empréstimos concedidos aumentaram 

significativamente. Da mesma forma que aconteceu na década de 50, deve-se atentar 

que um aumento na demanda de recursos do BNDES para o setor elétrico pode 

implicar em prejuízos a outros setores vitais da economia em que o banco também 

atue.  

 

Figura 8. Evolução do IGP-M e da TJLP  
de 2003 a 2007 
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Fonte IPEA-DATA e Análise Própria 

OBS: 2007 - Taxas anualizadas e valores de agosto 

 
Além do BNDES, observa-se que o mercado de capitais está sendo uma alternativa 

importante para a captação de recursos. A emissão de debêntures, FIDICs (fundos de 

                                                 
6 Power Purchase Agreement 
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direitos creditórios) e emissões de ações estão sendo alternativas de captação 

bastante usadas pelo setor. 

 

Uma mudança importante no setor foi que os negócios no ACR passaram a ser 

efetivados por meio de leilões, tendo de um lado o governo, representando todas as 

distribuidoras, e do outro os geradores, livres para ofertar energia independente da 

fonte. Inicialmente, os leilões de energia elétrica diferenciaram os negócios 

provenientes de empreendimentos existentes em relação aos de novos 

empreendimentos. A partir de 2012, quando a energia de empreendimentos existentes 

será gradualmente descontratada, não se sabe se haverá alguma distinção. 

  

Atualmente, a contratação de energia de novos empreendimentos é feita por meio de 

leilões com cinco ou três anos de antecedência em relação ao ano de realização do 

mercado (respectivamente leilões em A-5 e A-3). Os contratos firmados para a 

aquisição de nova geração englobam prazos e duração entre 15 e 35 anos, 

dependendo do tempo necessário para a amortização dos investimentos. O risco de 

investimento dos geradores diminuiu, permitindo a construção do empreendimento 

com um fluxo garantido de receitas desde o inicio (SILVA et al., 2005).  

 

Como no período anterior, as empresas do setor não têm mais obrigação de realizar 

investimentos na expansão da geração e transmissão, portanto, só o fazem quando o 

negócio é interessante e está adequado à sua capacidade financeira. Esse segundo 

ponto é muito importante, por permitir que as empresas com investimentos em curso 

ou endividamento muito elevados, posterguem a participação em novos projetos, 

adequando os seus investimentos à sua capacidade de endividamento e de geração 

de caixa.  

 

Apesar de a política do governo nesse período ser a da modicidade tarifária, ou seja, 

de contratar a energia pelo menor preço possível, não há mais nenhuma restrição ao 

aumento no preço da energia, como vista no passado (período de investimentos 

estatais), de forma a evitar pressões na inflação. O preço da energia passou a 

depender da oferta existente e da disponibilidade e características dos novos projetos. 

Quando a oferta de energia é grande, ou então há muitos projetos novos com baixo 

custo de energia, o preço da energia tende a diminuir, no entanto, quando não há 

oferta excedente nem novos projetos com custos baixos, o preço da energia tende a 

subir.  
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É nesse contexto que se observa uma retomada dos investimentos no setor de 

geração, tendo os investidores instrumentos contratuais claros para definir o preço da 

energia, os índices de reajuste e demais condições de suprimento. Reduzem, assim, o 

risco que se observou no primeiro e segundo períodos, quando investimentos privados 

e estatais, estavam sujeitos a que o governo alterasse a regra que estabelecia o preço 

da energia, chegando até a congelar o preço como forma de conter a inflação.  

 

Os atuais leilões de energia são de natureza inversa quando comparados aos leilões 

tradicionais, ou seja, o vencedor é o gerador que oferta o menor preço. Portanto, trata-

se de um leilão de demanda (ou inverso) no qual os preços são reduzidos, 

gradativamente, até que a oferta seja igual à demanda. Cabe as hidrelétricas a venda 

de energia e as termoelétricas a venda de disponibilidade. A decisão do 

empreendedor de vender ou não no leilão está fortemente associada ao custo de 

geração do empreendimento, ao custo de oportunidade do capital e ao preço da 

energia do leilão. Nesse ambiente de leilão, cabe destacar duas disputas distintas: (i) 

entre os investidores, pela aquisição da concessão de uma determinada usina 

hidrelétrica (ii) entre as diversas alternativas de geração. Em ambas as disputas, a 

remuneração do investimento é determinante para o resultado (CORREIA et al., 2006).  

 

Os leilões de energia permitem uma disputa entre as diversas alternativas de geração, 

classificadas normalmente pela fonte de energia. Podem ser, por exemplo, hidráulica, 

térmica ou eólica (fonte alternativa). Os preços e disponibilidade de uma determinada 

fonte varia significativamente dependendo do tipo de planta, equipamento e processo. 

No caso de hidrelétricas, pode-se ter tanto Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) a 

fio d”água, como grandes usinas, com reservatórios. Já as termoelétricas, podem ser 

tanto a carvão, óleo combustível, gás ou combustíveis menos convencionais como 

biomassa e resíduos urbanos, operando com ciclo termodinâmico simples ou 

combinado e, ainda, plantas de co-geração, que produzem simultaneamente energia 

elétrica e térmica (CORREIA et al., 2006).  

 

Essa disputa entre empreendedores força as empresas a serem o mais eficiente 

possível, buscando os menores custo para garantir maiores retornos. A estratégia 

financeira do empreendedor é um ponto importante, pois permite a oferta de lances 

mais agressivos nos leilões àqueles que têm vantagens competitivas.  

 

No contexto das considerações efetuadas neste capítulo são apresentados nos 

capítulos seguintes aspectos financeiros importantes das análises dos projetos de 
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hidrelétricas, e um estudo de caso de um projeto de uma usina hidrelétrica, que mostra 

também o impacto de algumas variáveis na rentabilidade do investidor.  
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CAPITULO 3 – A ANÁLISE DE INVESTIMENTOS  
NO SETOR ELÉTRICO 

 
 
Este capítulo aborda o método do fluxo de caixa descontado, que está sendo utilizado 

nas análises de rentabilidade dos novos investimentos do setor, o custo de capital 

próprio e os riscos do negócio. Para tanto, são expostos conceitos gerais sobre a 

teoria e o cálculo do custo de capital próprio, com base no modelo CAPM e em 

parâmetros calculados pela ANEEL, no cálculo do custo de capital próprio das 

concessionárias de distribuição, que pode servir de referência para o setor de geração.   

 

Os critérios de decisão dos novos investimentos estão se diferenciando dos 

observados no passado, quando o Estado era o maior ou único investidor e a decisão 

pela construção de um determinado empreendimento era influenciada por orientações 

políticas estaduais e regionais, além de pleitos de desenvolvimento regional. No 

passado a questão do impacto ambiental, rentabilidade e riscos no empreendimento, 

não tinham tanta força como se observa atualmente. Assim, temos uma ruptura nos 

critérios de decisão de investimento, colocando o aspecto financeiro do negócio como 

fator decisivo.  

 

Conforme exposto no capítulo 2, ocorreram investimentos que foram motivados pela 

rentabilidade da atividade produtiva a que estavam associados, no período de 

investimentos estrangeiros, ou então, posteriormente, no período de investimentos 

estatais, por uma rentabilidade teoricamente fixa, entre 10% e 12%, no entanto, nem 

sempre efetivamente obtida, já que as tarifas, tanto finais quanto as de suprimento, 

eram utilizadas como instrumento de contenção de inflação. 

 

O custo do capital próprio e a rentabilidade justa dos novos investimentos é um 

assunto controverso, que está em evidencia, por causa da intenção do Governo de 

aumentar a participação do setor privado nos novos negócios e da disputa entre as 

empresas públicas e privadas pelos novos investimentos. 

 

 36



3.1 O FLUXO DE CAIXA DESCONTADO 
 
A metodologia do “Fluxo de Caixa Descontado” considera a projeção de resultados 

futuros do projeto, trazendo-os a Valor Presente. Essa metodologia é utilizada 

tradicionalmente na análise financeira de projetos de hidrelétrica.  

 
Esta abordagem tem sua fundamentação na regra do “Valor Presente”, na qual o valor 

de qualquer ativo é o valor presente dos fluxos de caixa futuros dele esperados. 

(DAMODARAN, 2002a) 

 

Valor Presente (VP) => 
 

onde:  

n = vida útil do ativo  

CF = fluxo de caixa no período  

r = taxa de desconto refletindo o risco inerente aos fluxos de caixa estimados 

 

Os fluxos do projeto são descontados por dois motivos: o primeiro, porque o dinheiro 

disponível hoje vale mais do que o dinheiro disponível amanhã, e, o segundo, porque 

o dinheiro com risco vale menos do que o sem risco (BREALEY e MYERS, 1998).  

 

As fórmulas do VP (Valor Presente) e do VPL (Valor Presente Líquido) são expressões 

numéricas que quantificam estas idéias (BREALEY e MYERS, 1998). 

 

O Valor Presente Líquido (VPL) é o resultado da subtração do valor presente dos 

fluxos de caixa do projeto pelo valor do investimento no mesmo. Para que um projeto 

seja viável para o investidor, o Valor Presente do Fluxo do Acionista (VPL), 

descontado pelo custo do capital próprio, têm que ser maior que zero. Em outras 

palavras, o montante máximo que os investidores estarão dispostos a investir, com 

recursos próprios na construção de uma hidrelétrica, será o valor do fluxo de caixa dos 

acionistas referente a esse projeto descontado pelo custo de oportunidade do capital. 

Sempre que um projeto tiver VPL positivo, isto é, um projeto cujo valor presente 

exceda o montante que será investido, os investidores terão benefícios. 

 

VPL = VP – I 
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onde:  

VP = valor presente dos fluxos do projeto 

I = investimento inicial no projeto 

 

A taxa de desconto, que faz com que o VPL seja igual a zero, é a taxa interna de 

retorno (TIR) do projeto.  Essa taxa é utilizada conjuntamente com o VPL em muitas 

análises, pois mostra a rentabilidade efetiva do negócio. No entanto, a TIR apresenta 

algumas armadilhas, que se deve estar atento: (BREALEY e MYERS, 1998)  

 

• Nem todas as séries de fluxo de caixa têm um VPL que diminui à medida que 

aumenta a taxa de desconto; 

• Fluxos de caixa com mais de uma mudança de sinal podem ter múltiplas TIR; 

• Projetos de portes diferentes, mutuamente exclusivos, não devem ser 

comparados usando a TIR, pois pode ocorrer do projeto ter uma TIR maior, 

porém um VPL menor; 

• Nem sempre o custo de capital próprio é constante. 

 

A metodologia do fluxo de caixa descontado mostra-se mais adequada nos seguintes 

casos: quando as projeções podem ser feitas com algum grau de confiabilidade e 

quando existe um substituto para risco que possa ser utilizado para a obtenção da 

taxa de desconto. Quanto mais longe se estiver desse cenário ideal, mais difícil se 

tornará a avaliação pelo fluxo de caixa descontado. 

 

3.1.1 Fluxo de Caixa do Acionista e Fluxo de Caixa do Projeto 
 

Existem dois caminhos para a avaliação por fluxo de caixa descontado: o primeiro é 

avaliar apenas a participação dos sócios no negócio, enquanto o segundo é avaliar o 

projeto como um todo, que inclui, além da participação dos sócios, a participação dos 

demais credores do empreendimento (detentores de bônus e de créditos de 

financiamento, acionistas preferenciais, entre outros). Embora ambas as abordagens 

descontem fluxos de caixa esperados, os fluxos de caixa e taxas de desconto 

relevantes são diferentes em cada caminho. (DAMODARAN, 2002a)  

 

O valor do patrimônio líquido, equity dos sócios, é obtido descontando-se os fluxos de 

caixa esperados do acionista, ou seja, os fluxos de caixa residuais após dedução de 

todas as despesas, bônus fiscais e pagamentos de juros e principal ao custo do capital 
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próprio, isto é, a taxa de retorno exigida pelos investidores sobre o capital próprio 

aplicado no empreendimento. (DAMODARAN, 2002a)  

 
onde:  

CF do Acionista = Fluxo de Caixa do Acionista esperado no período  

ke = Custo do Patrimônio Líquido  

 

O valor do projeto é obtido descontando-se os fluxos de caixa residuais esperados 

para ele, após a realização de todas as despesas operacionais e impostos, mas antes 

do pagamento de dívidas. Nesse caso, a taxa de desconto é o custo médio ponderado 

do capital (WACC – weighted average cost of capital), que é o custo dos diversos 

componentes de financiamento utilizados pela empresa, cujos pesos estão em 

conformidade com suas proporções de valor de mercado. (DAMODARAN, 2002a)  

 
onde:  

CF da Empresa = fluxo de caixa da empresa esperado no período  

WACC = Custo Médio de Capital Ponderado 

 

Embora as duas abordagens utilizem definições diferentes de fluxo de caixa e taxas de 

desconto, produzirão estimativas consistentes de valor, desde que o mesmo conjunto 

de pressuposições seja utilizado em ambas. (DAMODARAN, 2002a)  

 

Contudo, será focado a abordagem do Fluxo de Caixa Líquido do acionista (FCFE – 

free cashflow to equity), por esta ser mais simples e aplicada freqüentemente para as 

tomadas de decisões. 

 

O modelo de desconto de dividendos é um caso específico de avaliação de fluxo de 

caixa do acionista, que se baseia na premissa de que os únicos fluxos de caixa 

recebidos pelo acionista são os dividendos. Alguns analistas utilizam esse modelo 

para definir a rentabilidade do projeto, quando este é desenvolvido por meio de uma 

Sociedade de Propósito Específico (SPE). O FCFE é uma definição mais abrangente 
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que considera o fluxo de caixa residual do acionista, após o pagamento do serviço da 

dívida (juros e principal).  

 

Quando a análise do projeto considera somente o fluxo de dividendos e não o FCFE, a 

rentabilidade costuma ser menor. Isso é reflexo do fluxo de dividendos não ser com a 

mesma periodicidade que o FCFE e ter restrições associadas ao lucro líquido ou ao 

lucro acumulado.  

 

O acúmulo de excedentes de caixa costuma ser mais freqüente após o pagamento 

das dívidas, quando a geração de caixa tende a ser superior ao lucro líquido. No 

entanto, existe uma escola de pensamento que argumenta, com base em um estudo 

de Miller e Modigliani (elaborado para um mundo ideal com mercados de capitais 

perfeitos), que o montante que a empresa pagaria em dividendos é irrelevante e que 

os acionistas seriam indiferentes em relação a receber dividendos (DAMODARAN, 

2002b). Quando os recursos não são transferidos para os acionistas, o caixa se 

acumula na empresa (SPE) e é agregado ao seu valor. O aumento preço das ações 

compensa os acionistas pela perda de fluxo de caixa dos dividendos.  

 

A irrelevância da política de dividendos é baseada em alguns pressupostos, dos quais 

podemos destacar os seguintes: (DAMODARAN, 2002b) 

 

• Os acionistas são indiferentes entre receber dividendos e valorização do preço 

das ações; 

• Qualquer sobra de caixa é investido em projetos que têm valor presente líquido 

(VPL) zero (como por exemplo aplicação financeira), em vez de serem 

utilizados para investir em projetos ruins. 

 

Acrescenta-se que os dividendos representam apenas uma forma de devolver 

recursos para os acionistas. Há outras que podem representar alternativas mais 

atraentes para as empresas, dependendo das características dos acionistas e dos 

seus objetivos. Incluem recompras de ações, por meio das quais recursos são 

utilizados para recomprar ações emitidas pela empresa, reduzindo o número de ações 

no mercado; e contratos a termo para comprar ações em períodos futuros, por meio da 

quais o preço pelo qual as ações serão recompradas é fixado. (DAMODARAN, 2002b) 
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3.1.2 Valores Reais ou Nominais 
 

A análise pelo método do fluxo de caixa projetado pode ser feita utilizando tanto 

valores nominais como valores reais. No entanto, se a taxa de desconto for 

estabelecida em termos nominais, a coerência exige que os fluxos de caixa projetados 

sejam em termos nominais também, levando em consideração as tendências dos 

preços de venda, dos custos de mão-de-obra, materiais, serviços de terceiros, 

encargos setoriais, entre outros. Isto implica em mais que simplesmente aplicar a 

expectativa de inflação a todos os componentes do fluxo de caixa. (BREALEY e 

MYERS, 1998) 

  

As receitas referentes à venda de energia no Ambiente de Contratação Regulada 

(ACR) são reajustadas com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

Já os encargos setoriais, transmissão e distribuição, por exemplo, variam de forma 

diferente. As despesas de Pessoal, Material, Serviços de Terceiros e Outros Custos 

Gerenciais (PMSO) também não seguem necessariamente a variação do IPCA. Já a 

depreciação do imobilizado, que resulta em benefícios fiscais por reduzir a base de 

cálculo do IR e da CSSL, não aumenta com a inflação. A depreciação é constante em 

termos nominais, em conformidade com a legislação fiscal, porque utiliza como base o 

custo histórico dos ativos. 

  

Contudo, ainda é possível utilizar o fluxo de caixa real, desde que os valores sejam 

atualizados por taxas reais. Mas, a identificação dessas taxas de atualização em 

termos reais não é trivial, já que não está disponível como no caso dos demais 

índices. Na verdade, se trata de taxas reais relativas, ou seja, do aumento dos salários 

ou dos encargos setoriais acima do IPCA, que reajusta a receita e assim por diante. 

Uma das vantagens de se utilizar o fluxo de caixa real é que o analista passa a ter 

uma maior sensibilidade da grandeza dos valores obtidos na projeção.  

 

Quando se utiliza uma projeção com valores nominais, com períodos longos, como no 

caso da análise de projetos de hidrelétricas, que atingem até 35 anos, o analista perde 

completamente a noção da grandeza dos valores projetados nos últimos anos. 

Considerando, por exemplo, uma inflação de 4,5% a.a. em 35 anos, os valores serão 

cerca de 360% maiores. Dessa forma, fica mais difícil saber se o fluxo de caixa real 

dos acionistas, o serviço da dívida, entre outros, estão aumentando ou diminuindo, já 

que podem ocorrer situações em que aumentem em termos nominais e diminuem em 

termos reais. Uma alternativa interessante é fazer a projeção em termos nominais, e 
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depois de concluída, para a análise dos valores obtidos, transformá-la em valores 

reais, ou seja, descontar todos os valores pelo índice de inflação que reajustou a 

receita, nesse caso, pelo IPCA projetado.                     

 

3.2 A RENTABILIDADE DO NEGÓCIO – TAXA DE DESCONTO  
 
A taxa de desconto do fluxo de caixa do empreendimento é determinada por meio das 

taxas de rentabilidade observadas nos mercados de capitais. A taxa de desconto é o 

custo de oportunidade de se aplicar recursos próprios no projeto, ao invés de investir 

no mercado de capitais. Se o fluxo futuro do projeto for absolutamente seguro, então a 

taxa de desconto será a taxa de juros de títulos sem risco, como por exemplo, os 

títulos da dívida do Tesouro dos Estados Unidos. No entanto, se o fluxo de caixa 

projetado para o negócio for incerto, então o fluxo esperado deverá ser descontado à 

taxa de rentabilidade dos títulos de risco equivalente. (BREALEY e MYERS, 1998) 

  

O mercado de capitais é utilizado como referência para a definição da taxa de 

desconto, pois este se apresenta sempre como uma alternativa de investimento. Em 

outras palavras, ao invés de aceitar o projeto, a empresa pode sempre distribuir o 

dinheiro para os acionistas, de forma que invistam no mercado de capitais. 

 

Os custos de oportunidade de dois negócios distintos só devem ser comparados 

quando se tratarem de ativos com riscos equivalentes. Normalmente, se procura 

identificar os ativos financeiros com risco equivalente ao do projeto em análise, 

estimando assim a taxa de rentabilidade esperada desses ativos (BREALEY e 

MYERS, 1998). Uma vez que tenha ciência dessa taxa, o investidor pode calcular o 

valor presente do fluxo de caixa do projeto. 

 

Os fluxos de caixa irão variar dependendo do projeto e a taxa de desconto será uma 

função do grau de risco inerente aos fluxos de caixa estimados, com taxas maiores 

para empreendimentos mais arriscados e taxas mais baixas para projetos mais 

seguros. Por conseguinte, o custo de oportunidade do capital deve refletir tanto o valor 

temporal do dinheiro, como o risco envolvido no projeto.  

 

Um investidor que troca títulos do governo por títulos de dívida de empresas aceita um 

risco de insolvência adicional. Da mesma forma, um investidor que troca títulos de 
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empresas por ações ordinárias da mesma assume diretamente uma parte dos riscos 

da empresa. (BREALEY e MYERS, 1998) 

 

Um ponto importante é o fato de o banco emprestar os recursos necessários para a 

realização de 100% do projeto por uma taxa baixa, por exemplo, a 8% a.a.. Isso não 

tem nada a ver com o risco do projeto e reflete apenas a boa situação da empresa. 

(BREALEY e MYERS, 1998)  

 

Dessa forma, um projeto que seja 100% financiado a uma taxa de 8% a.a., não deve 

ter o seu fluxo de caixa descontado pela mesma taxa de captação, mas sim, pela taxa 

que reflita o risco desse negócio. Caso contrário, poderá ocorrer de a empresa aceitar 

um projeto que tenha um retorno de 10% a.a., quando na verdade poderia aplicar os 

recursos, incorrendo no mesmo nível de riscos a uma taxa de retorno maior, 15% a.a., 

por exemplo (BREALEY e MYERS, 1998). Portanto, não é adequado que a empresa 

capte recursos a 8% a.a., por exemplo, e invista em projetos com retorno de 10% a.a., 

quando na verdade pode aplicar esses recursos em projetos com o mesmo risco, mas 

com taxas de retorno maiores. 

 

3.2.1 O Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
 

Existem modelos teóricos que quantificam o risco de um negócio utilizando, 

principalmente, informações de mercado de empresas com ações negociadas em 

Bolsa. O Capital Asset Pricing Model (CAPM) é o modelo mais utilizado pelo mercado 

por ser simples e intuitivo. Esse modelo indica que o custo de capital próprio é igual ao 

retorno de um ativo livre de risco mais um prêmio de risco, que na versão padrão é um 

fator (Beta7) do prêmio de mercado8. Para empreendimentos de energia elétrica no 

mercado brasileiro costuma-se incorporar prêmios de risco adicionais, associados às 

especificidades do mercado local (prêmio de risco Brasil (rB) e prêmio de risco cambial 

(r

B

                                                

x)). Os riscos de um investimento podem ser decompostos em riscos específicos, 

associados ao negócio em questão e riscos de mercado. Todavia, o CAPM só 

 
7 O Beta é uma medida de risco de um título em uma carteira ampla e significa o quanto esse título deverá 
variar quando o mercado variar de uma unidade percentual, ou seja, é a sensibilidade das ações às 
variações percentuais do valor da carteira de mercado. Negócios mais arriscados tendem a ter Betas 
maiores que um, ou seja, a volatilidade do preço dos ativos é maior que a do índice do mercado acionário. 
O oposto ocorre para Betas menores que um. 
8 O prêmio de mercado é a diferença entre o rendimento médio de aplicações em bolsas de valores e 
rendimentos médios de títulos livres de risco. Para o cálculo do prêmio de mercado considera-se 
normalmente o retorno do mercado acionário americano e os títulos do tesouro americano. 
(ANEEL,2006b) 
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considera os riscos de mercado, pois entende-se que os riscos específicos podem ser 

eliminados através da diversificação. Os riscos não diversificáveis, que são associados 

aos movimentos do mercado como um todo, não podem ser eliminados e, portanto, 

devem constar no retorno dos investidores. O CAPM pode ser representado pela 

equação abaixo. (ANEEL, 2006b) 

 

re = rLR + βe x (rm-rLR) + rB + rx

 

onde: 

re = custo de capital próprio  

rLR   = taxa livre de risco 

βe = beta das ações da empresa 

(rm-rLR) = PRM = Prêmio de Risco de Mercado de Ações 

rB = prêmio de risco Brasil  B

                                                

rx = prêmio de risco cambial  

 

A utilização de informações do mercado de capital brasileiro para o cálculo da 

rentabilidade do capital próprio dos novos investimentos do setor elétrico pode não ser 

adequada, porque o mercado acionário brasileiro não é tão maduro como o americano 

e os dados das empresas nacionais foram bastante influenciados pelas diversas 

reformas macroeconômicas e setoriais. A qualidade e quantidade das informações 

disponíveis não costumam ser adequadas. 

 

A estimativa dos parâmetros do CAPM para o cálculo do custo de capital próprio pode 

variar sensivelmente, dependendo da referência da informação e série histórica 

considerada. A ANEEL estimou esses parâmetros para o cálculo da taxa de 

remuneração das concessionárias de distribuição de energia elétrica, que podem 

servir de referência para o setor de geração também. A seguir é apresentado os 

valores encontrados pela ANEEL, conforme Nota Técnica nº 302/2006–SRE/ANEEL 

de 19 de dezembro de 2006. 

 

rLR   =  taxa livre de risco 9 5,32% 

(rm-rLR) =  prêmio de risco de mercado de ações10 6,09% 

 
9 A taxa livre de risco foi estimada pela ANEEL com base na média aritmética das taxas de juros anuais, 
do período de 1995-2006, do bônus do tesouro americano com vencimento de 10 anos. 
10 O prêmio de risco de mercado de ações foi estimado com base em séries históricas de 1928 a 2006. A 
série mensal do retorno do mercado (“excedente”) foi determinada como resultado da diferença entre a 
taxa de retorno do mercado acionário (S&P500) e a taxa livre de risco. (ANEEL, 2006b) 
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rB =  prêmio de risco Brasil  4,91% B

                                                

11

rx =  prêmio de risco cambial 12  1,78% 

 

O custo de capital próprio estimado com base no CAPM é positivamente e linearmente 

relacionado ao Beta do ativo. O gráfico a seguir, Figura 9, mostra a Linha de Mercado 

de Títulos, que ilustra a combinação de equilíbrio entre os Betas de um determinado 

ativo e o custo de capital próprio esperado com base na metodologia abordada em 

dois casos extremos: (i) sem considerar o risco país e cambial, e (ii) considerando 

esses dois riscos, conforme valores estimados pela ANEEL, em 2006.  

 

Figura 9. Linha de Mercado de Títulos mostrando a Relação entre o Custo de 
Capital Próprio Esperado (Nominal) e o Beta do Ativo 
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OBS: Para o cálculo do custo de capital próprio real deve-se descontar a inflação americana. 

 
11 O prêmio de risco país é definido pela ANEEL como a diferença entre o prêmio de risco soberano do 
Brasil e o prêmio de risco de crédito do Brasil. O prêmio de risco soberano é o spread que um título de 
renda fixa do governo brasileiro, denominado em dólares, paga sobre a taxa livre de risco dos EUA. O 
prêmio de risco de crédito Brasil é computado como o spread sobre a taxa livre de risco que paga os 
bônus emitidos por empresas dos EUA, com mesma classificação de risco que o Brasil. Assim, para o 
cálculo do prêmio de risco soberano, a ANEEL utilizou a série histórica diária do índice Emerging Markets 
Bonds Index relativo ao Brasil (EMBI+BR), de abril de 1994 a junho de 2006, resultando no valor médio de 
7,87%. Para o cálculo do prêmio de risco de crédito Brasil, foram selecionadas empresas com 
classificação de risco Ba2 (classificação do Brasil pela Moody´s em 2006), que tinham série de títulos de 
longo prazo com liquidez calculada no período de abril de 1994 a junho de 2006. Calculando a média dos 
spreads dessas empresas ao longo da série, determina-se uma taxa média de 2,96% como prêmio de 
risco de crédito Brasil. (ANEEL, 2006b) 
12 O prêmio de risco cambial foi calculado a partir dos dados mensais do mercado futuro cambial da BMF 
de julho de 1999 a junho de 2006. (ANEEL, 2006b) 
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Dessa forma, observa-se que o risco cambial e principalmente o risco país resultam 

em um aumento expressivo do custo do capital próprio. 

 

3.1.1.1 Risco País 
 

O risco país calculado pela ANEEL em 2006, de 4,91%, foi direcionado às 

concessionárias de distribuição. No entanto, deve-se observar que no setor de 

distribuição ocorrem revisões tarifárias periódicas, que ajustam o custo de capital 

próprio aos prêmios de riscos calculados com base nas novas séries históricas. No 

setor de geração não estão previstas revisões tarifárias, portanto a tarifa não será 

ajustada caso o custo de capital próprio diminua, por causa da redução do risco país. 

Dessa forma, é importante o entendimento do risco país, para analisar se o prêmio 

histórico utilizado pela ANEEL para o setor de distribuição reflete a expectativa e 

tendência futura dessa variável e se o valor encontrado é adequado ao setor de 

geração.  

 

O risco país é um conceito mais abrangente que o risco soberano, e reflete “o risco de 

inadimplência dos demais credores residentes em um país associado a fatores que 

podem estar sob o controle do governo, mas não estão sob o controle das empresas 

privadas ou dos indivíduos (Claessens e Embrechts, 2002). Este é o caso, por 

exemplo, de empresas privadas que detêm capacidade e disposição de realizar 

compromissos com credores externos, mas se defrontam com riscos de 

conversibilidade ou transferência de divisas decorrentes da possibilidade de controles 

de capitais serem subitamente estabelecidos pelo Estado soberano.” (CANUTO E 

SANTOS, 2003) 

 

O prêmio de risco país é calculado como a diferença entre o prêmio de risco soberano 

do Brasil e o prêmio de risco de crédito do Brasil. De forma alternativa é a diferença 

entre a taxa do título do Brasil em US$ e a taxa do Bônus de empresas americanas 

com a mesma classificação de risco do Brasil. A Figura 10 a seguir, ilustra o cálculo do 

risco país. 
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Figura 10. Prêmio de Risco País (ANEEL 2006)  
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O prêmio de risco encontrado pela ANEEL teve média elevada, pois no período 

analisado ocorreram diversas crises no mercado internacional (México, Rússia, 

Coréia, “tigres asiáticos”, Argentina,...) e sucessão eleitoral, que fizeram com que o 

risco soberano atingisse valores elevados, resultando em uma média alta. Cabe 

destacar também, que o histórico de estabilidade econômica é curto, sendo o período 

analisado inferior ao das concessões das novas usinas. 

 

O risco soberano e o risco país são calculados com base no desempenho e 

expectativas de diferentes setores da economia, acompanhados por meio de diversas 

variáveis, que buscam identificar a capacidade e disposição de pagar dos governos. A 

Tabela 02 a seguir, mostra esses setores e as principais variáveis econômicas 

associadas aos mesmos. 
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Tabela 02. Setores da Economia e Variáveis Econômicas Acompanhados no  
Cálculo do Risco País. 

 

Setor Econômico Variáveis Consideradas

Setor Real e Estrutura Econômica
PIB, crescimento real do PIB, PIB per capita, 
investimento / PIB, crescimento do Investimento, 
taxa de desemprego, ...

Setor Fiscal
Receitas/PIB, Resultado nominal e primário / PIB, Dívida bruta e 
líquida / PIB, juros pagos / PIB, dívida externa / dívida total, 
sensibilidade da dívida a flutuações nas taxas de juros...

Setor Monetário e Financeiro Inflação, Crédito doméstico total / PIB, crédito ao setor privado/PIB, 
crescimento real do crédito doméstico total...

Setor Externo

Dívida externa bruta e líquida / PIB, Serviço da dívida / receitas em 
conta corrente, dívida externa de curto prazo / dívida externa, 
reservas internacionais líquidas, crescimento nominal e real das 
exportações de bens e serviços, investimento direto estrangeiro...

Fonte: Canuto e Santos, 2003  
 

Muitas variáveis consideradas na análise do risco Brasil pelas agências de 

classificação de risco apresentaram resultados melhores nos últimos anos. Como 

exemplo pode-se citar: os superávits comerciais do país, crescentes nos últimos anos, 

o aumento das reservas cambiais, a superação da dívida externa, que afasta o risco 

de falta de divisa, a queda da dívida pública sobre o PIB, a regularidade nos superávits 

primários, o controle da inflação em níveis baixo e o crescimento do investimento 

direto estrangeiro. As Figuras 11,12, 13 e 14 apresentam a evolução de alguns desses 

indicadores. 

 

Figura 11. Evolução das Reservas / 
Dívida Externa (%) 

Figura 12. Evolução do Superávit 
Primário - % do PIB 
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Figura 13. Evolução da Inflação Figura 14. Evolução do Investimento 

Direto Estrangeiro    
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Esse desempenho da economia tem permitido uma melhor classificação de risco do 

Brasil, de acordo com agências internacionais especializadas em avaliá-lo. Existe no 

mercado a expectativa de o Brasil ficar entre os países que são considerados de baixo 

risco (Investment Grade) e que a estabilidade na política econômica continue. A Figura 15 

a seguir, mostra a evolução da classificação de risco do Brasil nos últimos anos. 

 

Figura 15. Evolução da Classificação de Risco do Brasil 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBS: Substituiu-se a classificação de letras para números, sendo os valores mais altos equivalentes  

a melhor classificação de risco.  

 
Além da evolução no grau de risco do país há a expectativa de crescimento sustentável 

do país, no curto e médio prazo, decorrente do aumento do consumo interno, influenciado 

pela maior oferta de crédito, queda nos juros internos e redução do desemprego. A 
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vulnerável às crises internacionais, apesar da política do Governo de incentivo às 

exportações, que têm contribuído para bons saldos na balança comercial.  

 

Dessa forma, observa-se uma melhora consistente nos fundamentos econômicos do 

Brasil e espera-se que as séries históricas que medem o risco país tenham média 

decrescente com o passar do tempo, refletindo a melhor classificação e nível de risco 

país. Logo, essa tendência de queda no risco país torna mais aceitável, por parte dos 

investidores privados, um prêmio de risco país menor e consequentemente, uma menor 

rentabilidade nos novos empreendimentos. Ou seja, embora a média histórica seja 

normalmente a melhor referência do futuro, observa-se que existe a expectativa do risco 

país permanecer em níveis bem inferiores aos observados no passado, tornando, 

provavelmente, o prêmio de risco país calculado com base na expectativa futura, menor 

que o calculado pela ANEEL para o cálculo do custo de capital próprio das empresas de 

distribuição.  

 

3.1.1.2 O Beta dos Novos Investimentos 
 

Ainda não há referências claras do Beta dos novos empreendimentos (sensibilidade da 

rentabilidade desse ativo em relação ao mercado de capitais). O beta histórico das 

empresas do setor elétrico brasileiro tende a ser superior ao esperado para os novos 

empreendimentos. O novo modelo de comercialização do setor fez uma ruptura no risco 

dos novos negócios, sinalizando a expectativa de um beta menor para os novos 

investimentos (risco menor), uma vez que a incerteza com relação à receita diminuiu 

devido à vinculação desta a contratos de suprimento de longo prazo. Além disso, é difícil 

encontrar empresas brasileiras que tenham somente um único ativo de geração com 

ações negociadas na Bolsa, de forma a identificar o beta desse ativo.  

 

Adicionalmente, muitas empresas eram verticalizadas e somente, recentemente, após a 

Lei 10.848/2004, passaram a segregar as atividades de geração e transmissão das 

atividades de distribuição. Mas, mesmo com essa segregação de atividades, ainda é difícil 

observar o beta de um único ativo de geração, já que as empresas desse segmento 

costumam ter mais de um ativo de geração e estão muitas vezes vinculadas a holdings 

com ativos nos segmentos de distribuição e transmissão.  
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O uso de dados de empresas negociadas na Bovespa, como a Cia Energética de Minas 

Gerais (Cemig), por exemplo, pode não ser adequado no cálculo da rentabilidade dos 

novos investimentos em geração, pois apesar de esta empresa atuar no segmento de 

geração, tem o seu resultado influenciado pelas atividades de transmissão e distribuição.  

 

O beta do setor elétrico do mercado americano pode ser uma referência para se estimar o 

beta dos novos investimentos. Em média, diversos institutos e estudos americanos 

estimaram o beta desalavancado, isto é, o beta associado ao risco do setor de energia 

elétrica nos Estados Unidos, em 0,27. Contudo os betas das empresas são os betas 

alavancados, ou seja, consideram a estrutura de capital existente, que exprime os riscos 

do negócio e financeiro da empresa. Dessa forma, após análise da estrutura de capital de 

diversas empresas de energia elétrica, de países distintos, a ANEEL decidiu considerar, 

para a relação dívida/ativos, o valor de 55,40%, como meta pontual para a estrutura ótima 

de capital a ser utilizada no cálculo do custo de capital das concessionárias de 

distribuição. (ANEEL, 2006b) 

 

O cálculo do beta alavancado, com base na estrutura de capital do estudo da ANEEL e a 

alíquota de impostos referentes às alíquotas de IR e CSLL, é determinado pela fórmula a 

seguir: (ANEEL, 2006b) 

 
onde: 

βAlavancado : beta estimado; 

βDesalavancado : é o beta desalavancado, ou beta do negócio; 

P: valor da participação do capital próprio a; 

D: valor da participação do capital de terceiros; e 

T: alíquota de impostos de renda . 
 

Aplicando essa fórmula ao beta desalavancado de 0,27 e a uma estrutura de capital na 

qual a participação de capital próprio (P) é igual a 44,6% e a participação do capital de 

terceiros (D) é igual a 55,40%, obtém-se um beta alavancado de 0,497. 
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3.1.1.3 O Risco Político-Regulatório 
 

No cálculo da taxa de remuneração das concessionárias de distribuição, a ANEEL 

adicionou ao valor do Beta Alavancado mais 0,2413, de forma a incorporar o risco 

regulatório14 brasileiro. Assim, o beta final calculado pela ANEEL para o setor de 

distribuição foi igual a 0,737. A inclusão do risco regulatório no Beta seguiu a seguinte 

fórmula: (ANEEL, 2006b) 

 

β = βR Alavancado + Δβ  
 

onde: 

βR Alavancado : é o beta no mercado de referência alavancado pela estrutura de 

capital adotada; 

Δβ: é o ajuste por risco regulatório, considerado no segmento de Distribuição. 

 

No setor de distribuição existe uma incerteza da empresa com relação à sua tarifa no 

longo prazo, por causa de diversos fatores, tais como: empresa de referência, metas de 

perdas, base de remuneração do ativo, remuneração do capital próprio, entre outros.  No 

setor de geração é diferente. A tarifa é definida no momento do leilão, sendo reajustada 

anualmente pela inflação até o final da concessão. 

 

No entanto, isso não significa que a atividade de geração esteja imune ao risco político-

regulatório. Esse risco está associado também à percepção do investidor de regras 

estáveis e mudanças previsíveis. 

                                                 
13 Considera-se que o risco do regime regulatório dos EUA estava refletido no beta daquele mercado. 
Contudo, reconhece-se internacionalmente que o método de regulação por “preços máximos” (aplicado no 
setor de distribuição no Brasil) apresenta maiores riscos que àquele sob um regime de taxa de retorno 
adotado nos EUA. A diferença de risco de regime regulatório pode ser calculada como a diferença entre os 
beta desalavancados de um mesmo setor (ex.: o setor elétrico) nos dois regimes de regulação. O valor de 
0,24 foi encontrado pela ANEEL subtraindo o beta médio desalavancado das empresas do setor elétrico na 
Inglaterra (0,51), que estão submetidas ao regime de regulação de preço máximo, pelo beta médio 
desalavancado de empresas do setor elétrico nos EUA (0,27), que estão submetidas ao regime de taxa de 
retorno.  (ANEEL, 2006b) 
14 Inicialmente, a ANEEL considerava o risco regulatório como um prêmio de risco adicional, da mesma forma 
que fez com os riscos Brasil e cambial. Contudo, o Tribunal de Contas da União (TCU), com base em 
contribuição recebida do BNDES, questionou essa incorporação do prêmio de risco regulatório no cálculo da 
remuneração do capital próprio. Argumentou que o risco regulatório já estaria incorporado no risco país e, 
portanto, sua inclusão implicaria em dupla contagem.  
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O marco regulatório brasileiro é considerado pela agência de classificação de riscos 

Moody’s Investors Service como em desenvolvimento, com recentes melhoras, porém 

ainda não totalmente testado. Dessa forma, para a Moody’s ainda existe o risco de 

interferência do governo. 

 

Entre 4 categorias globais para suporte e confiabilidade do marco regulatório, a  Moody’s 

classifica o marco regulatório brasileiro na SRE 4. A tabela 03 a seguir mostra as 

características das quatro categorias.  

 

Tabela 03. Classificação do Marco Regulatório da Moody’s 

* SRE = Supportiveness of Regulatory Environment.

SRE* 1 SRE 2 SRE 3 SRE 4
Completamente 

desenvolvido, histórico 
de previsibilidade, 
estabilidade, alta 

expectativa de 
recuperação de custos e 

investimentos.

Completamente 
desenvolvido, previsível, 
estável, alta expectativa 

de recuperação de 
custos e investimentos.

Regulação desenvolvida, 
baixas garantias de 

recuperação de custos e 
investimentos, 

imprevisibilidade.

Marco regulatório em 
desenvolvimento.

 

 

 

 

 

 
Fonte: Apresentação de Luiz Tess e Richard Sippli da Moody’s 

 

Os riscos regulatórios podem estar associados a mudanças estruturais no atual modelo 

do setor, e com isso existe a preocupação se os contratos existentes serão respeitados, 

ou a mudanças específicas na regulamentação vigente, tais como: 

 

• Revisão da energia assegurada da usina, que pode ocorrer a cada 5 anos, ou no 

caso de “fatos relevantes”, conforme estabelecido no Decreto 2.655/98. O risco de 

redução da energia assegurada impacta o limite de contratação e a rentabilidade 

do projeto; 

• Mudanças na metodologia e nos modelos de cálculo do preço da energia 

comercializada no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - 

CCEE (PLD ou preço SPOT);  

• Mudanças no valor e na metodologia do cálculo do encargo de transmissão e de 

distribuição do gerador. 
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Além disso, existem os riscos devido a penalidades regulatórias, que podem ocorrer no 

caso de atraso na entrada em operação e de indisponibilidade de geração.  Nesses casos 

o gerador é obrigado a pagar multa, bem como comprar energia no âmbito da CCEE.  

 
3.1.1.4 O Custo de Capital Próprio 
 

O custo de capital próprio foi calculado em quatro situações diferentes, de forma a 

identificar o efeito do risco Brasil, risco cambial e risco regulatório no custo de capital 

próprio do acionista. A Tabela 04, a seguir, mostra quatro valores distintos do custo de 

capital próprio para os seguintes cenários: 

 

(i) com todos os prêmios de riscos considerados pela ANEEL para o cálculo 

do custo de capital próprio das concessionárias de distribuição; 

(ii) o mesmo que o (i) só que excluindo o risco regulatório; 

(iii) o mesmo que o (i) só que excluindo o risco regulatório e cambial; 

(iv) o mesmo que o (i) só que excluindo os riscos regulatório, cambial e Brasil; 

 
Tabela 04. Custo de Capital Próprio no Setor Elétrico em Quatro Cenários 

 

(i) (ii) (iii) (iv)
Beta Desalavancado ßA 0,27 0,27 0,27 0,27

Grau de Endividamento 55% 55% 55% 55%

Alíquota de Imposto Marginal 34% 34% 34% 34%

Beta Alavancado ßD 0,49 0,49 0,49 0,49

Risco Regulatório 0,24

Beta Alavancado Final 0,74 0,49 0,49 0,49

Prêmio de Risco de mercado (rm-rLR) 6,09% 6,09% 6,09% 6,09%

Prêmio de Risco do Ativo 4,49% 3,00% 3,00% 3,00%

Taxa livre de Risco rLR  5,32% 5,32% 5,32% 5,32%

Prêmio de Risco Cambial rx 1,8% 1,8%

Prêmio de Risco Brasil rB 4,9% 4,9% 4,9%

Custo de capital próprio nominal 16,50% 15,01% 13,23% 8,32%

Inflação EUA 2,54% 2,54% 2,54% 2,54%

Custo de capital próprio real 13,6% 12,2% 10,4% 5,6%

Fonte: ANEEL e Análise Própria

Custo do Capital Próprio
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A Figura 16, a seguir, mostra o impacto de cada prêmio de risco no custo de capital 

próprio do cenário (i) - ANEEL. 

 
Figura 16. Impacto dos Prêmios de Risco no Custo de Capital Próprio  
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Fonte: Elaboração própria 

 

Todavia, o custo de capital próprio é só uma referência de rentabilidade para o negócio, 

com o novo modelo de comercialização a rentabilidade de cada investimento deixou de 

ser rigorosamente regulada, como ocorria no passado, quando situou-se entre 10% a.a. a 

12% a.a., e varia de investidor para investidor. Atualmente, a rentabilidade do capital 

próprio nos novos negócios é função do leilão de energia, que definirá a receita do 

empreendimento, da estratégia de comercialização da energia no ACL e ACR e da 

eficiência dos empreendedores com relação aos investimentos, custos operacionais, 

planejamento tributário e estruturação do Funding do negócio. Assim, alguns negócios 

podem ser mais interessantes para alguns investidores do que para outros, ou seja, há 

possibilidade de ter uma rentabilidade maior para uns do que para outros. Além disso, a 

percepção de risco e interesses no negócio pode ser diferente de um investidor para outro 

(construtores, bancos, fundos de pensão, operadores, ...), motivando que um determinado 

investidor aceite rentabilidades menores do que outros.   
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3.3 FATORES DE RISCO DO NEGÓCIO    
 

De modo geral, pode-se afirmar que a atratividade dos investimentos está associada aos 

riscos e ao retorno esperado dos projetos, ou seja, os mais arriscados implicam num 

custo de capital mais elevado, enquanto que projetos de riscos equivalentes devem ter o 

mesmo retorno.  

 

Os contratos obtidos, por meio do leilão, transferem todo o risco de mercado para as 

empresas de distribuição, garantindo aos geradores as receitas necessárias para 

assegurar a rentabilidade do empreendimento. 

 

De qualquer forma, o fato de a receita da empresa estar assegurada por contratos de 

longo prazo não significa que a geração é uma atividade livre de risco. Os principais 

riscos associados aos projetos de hidrelétricas são os seguintes:  

 

• Risco Financeiro 

• Risco de Crédito 

• Risco Ambiental 

• Risco de Construção 

• Risco Hidrológico 

 

3.3.1 Risco Financeiro 
 

O risco financeiro está associado principalmente às incertezas nas tendências dos índices 

de inflação (IGP-M, IPCA e PPI Americano), câmbio (dólar e euro) e juros (SELIC e 

TJLP). Esses índices influenciam diferentes contas dos projetos e dependendo do cenário 

projetado para os mesmos, a rentabilidade do acionista pode ser maior ou menor.  

 

O descasamento na evolução do IPCA e da TJLP é um dos fatores que tem maior 

impacto na rentabilidade do negócio. O primeiro é utilizado para reajustar a receita e o 

segundo é a taxa de juros de longo prazo cobrada pelo BNDES nos financiamentos. 

Quando o IPCA aumenta mais que a TJLP ocorre uma redução na taxa de juros real, 
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essa situação foi observada nos anos de inflação mais alta, entre 1999 a 2002 e 2004, 

tendo a taxa de juros real atingido valores negativos, ou próximos a zero (Figuras 4 e 8).  

 

O reflexo dessas incertezas na rentabilidade do acionista pode ser analisado por meio de 

cenários, que projetem valores diferentes para essas diversas variáveis financeiras. Em 

um cenário otimista costuma-se considerar para uma determinada TJLP de 6,25% a.a., 

uma inflação média alta, por exemplo: 5,5% a.a.. No cenário conservador, para o mesmo 

nível de TJLP considera-se uma inflação média mais baixa, 4,0% a.a.. Ou seja, no cenário 

otimista a taxa de juros real do financiamento do BNDES é mais baixa. Como os prazos 

dos financiamentos aumentaram, atingindo até 25 anos, os riscos associados a esse 

descasamento do IPCA e da TJLP passam a ser mais relevante. 

 

3.3.2 Risco de Crédito  
 

O risco de crédito está associado principalmente à questão da inadimplência na venda de 

energia. Esse risco diminuiu bastante nos últimos anos, principalmente para a 

comercialização de energia dentro do ACR, onde o gerador vende a energia a diversas 

concessionárias de distribuição. Esse novo modelo de comercialização permitiu a 

diversificação dos compradores, mitigando parte do risco de crédito.  

 

Na venda de energia no ACL o risco de crédito pode ser maior, exigindo uma análise 

prévia da situação financeira dos clientes.  

 

No curto prazo o risco de crédito não parece ser preocupante, pois a metodologia tarifária 

atual considera a energia comprada como uma despesa não gerenciável da distribuidora, 

permitindo que todo o custo com essa despesa seja repassado a tarifa do consumidor. No 

entanto, no longo prazo existe a incerteza se a atual situação financeira lucrativa das 

distribuidoras será afetada, e com isso o nível de inadimplência entre distribuidores e 

geradores, uma vez que essa inadimplência já foi bem expressiva no passado. A 

possibilidade de um forte aumento no preço da energia por causa da energia dos novos 

empreendimentos, que tende a ser mais cara com o tempo, e da energia dos 

empreendimentos já existentes, que será descontratada a partir de 2012 e será 

recontratada possivelmente por preços maiores, pode piorar a situação financeira das 

distribuidoras nos seguintes casos: 
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(i) quando a tarifa final superar a capacidade de pagamento dos consumidores, causando 

o aumento da inadimplência entre consumidores e distribuidoras; 

(ii) quando a ANEEL compensar parte do aumento da energia por meio de ajustes em 

outras variáveis que compõe a tarifa final do consumidor, como: índice de perdas, custo 

de capital próprio, base de remuneração entre outros. 

 

Em ambos, os casos há o risco de uma piora na situação financeira da concessionária de 

distribuição e consequentemente de um maior risco de crédito para os geradores.  

 

3.3.3 Risco Ambiental 
 

O risco ambiental pode estar associado tanto aos prazos para o licenciamento como aos 

custos ambientais. 

 

O licenciamento ambiental é lento e burocrático, com prazos superiores aos previstos. 

Esse atraso no licenciamento é decorrente de diversos fatores: estudos precários, 

insuficiência de dados, deficiência de infra-estrutura e mão de obra dos órgãos 

ambientais, participação de diversos agentes, entre outros, e resultam, 

conseqüentemente, no atraso do cronograma do projeto, afetando a rentabilidade do 

investidor, principalmente nos casos onde este já assumiu compromissos de 

comercialização de energia.     

 

Grande parte das obrigações ambientais são estabelecidas na Licença Prévia15. No 

entanto, podem surgir outras condicionantes nas Licenças de Instalação e Operação 

onerando o empreendimento, já que a Licença Prévia (LP) é concedida “quando o projeto 

técnico está em elaboração e quando alternativas tecnológicas e/ou de localização ainda 

podem ser melhor avaliadas ou mesmo alteradas, eis que o empreendedor ainda não 

investiu no detalhamento do projeto e diferentes conceitos podem ser estudados e 

                                                 
15  Licença Prévia (LP) é concedida na fase preliminar do planejamento da atividade, contendo requisitos 
básicos a serem atendidos nas fases de localização, instalação e operação, observados os planos estaduais 
ou federais de uso do solo. 
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comparados” (MUSTAFÁ e FILOGÔNIO, 2007). Dessa forma, as incertezas associadas 

aos custos ambientais, configuram um risco para o investidor. 

 

Além disso, existe o conflito de competências entre os órgãos de licenciadores de âmbito 

nacional, estadual e municipal.  

 

3.3.4 Risco de Construção 
 
Existem os riscos de construção associados ao empreendimento, mas que podem ser 

mitigados por intermédio de um contrato de EPC16 bem elaborado. Outra forma de se 

mitigar o risco de construção e a contratação de apólices de seguros de performance e 

compliance. 

 

O compliance bond e o performance bond são formas de seguro - garantia, que mitigam o 

risco de execução do projeto até a entrega do bem, ou seja, garantem a obrigação do 

empreendedor em terminar a construção de uma usina dentro do prazo e especificações 

estipuladas. No entanto, o compliance é extensivo ao agente financeiro (banco), que 

poderá acionar a apólice em caso de perdas financeiras durante a execução da obra (ver 

item 4.3.3).   

 

3.3.5 Risco Hidrológico 
 

O risco hidrológico, para as usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente com 

capacidade igual ou superior à 50 MW, foi parcialmente mitigado com o Mecanismo de 

Realocação de Energia (MRE). “O MRE é um mecanismo financeiro para o 

compartilhamento do risco hidrológico que atinge os agentes do mercado, garantindo para 

todos os seus participantes quantidades de energia disponíveis equivalentes às suas 

respectivas energias asseguradas.” 17   

 

                                                 
16 Engineering, Procurement And Construction 
17 Manual do ANAFIN 3.6 
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No entanto, o custo de compra e venda de diferenças entre energia gerada e a contratada 

na CCEE é imprevisível e depende de fatores não gerenciáveis pelos empreendedores, 

tais como: 

 

• Situação hidrológica; 

• Evolução da demanda e oferta futuras; 

• Composição do parque gerador futuro; 

• Disponibilidade de gás natural; 

• Política operativa (curva de aversão a risco, custo de déficit, etc) 

 

O custo de compra e venda de energia de curto prazo é muito volátil, pois considera a 

compensação financeira pelas seguintes situações: 

 

• Alocação de energia para o MRE, pelo custo da Tarifa de Otimização Energética - 

TEO18;  

• Compra e venda de energia no mercado de curto prazo (SPOT): essas despesas e 

receitas ocorrem sempre que a energia disponível para comercialização, após as 

alocações de energia assegurada e secundária de um determinado submercado, 

for menor ou maior, respectivamente, que a energia contratada pela usina neste 

submercado; 

• Exposição positiva e negativa do MRE: essa exposição é decorrente da 

comercialização de energia entre submercados. “A exposição positiva do MRE 

(despesa) irá existir sempre que o Custo Marginal de Operação (CMO)19 do 

submercado onde a usina está contratada for superior ao CMO do submercado 

onde a usina possui energia disponível para a comercialização.”20 Ou seja, quando 

a energia alocada pelo MRE para uma determinada usina for proveniente de outro 

submercado, além da despesa do MRE, calculada com base na TEO, poderá 

haver um custo adicional, caso o CMO onde a usina está contratada for superior 

CMO onde a usina teve a energia disponível para comercialização por meio do 

                                                 
18 A TEO é explicada no item 4.4.2 
19 O CMO é o custo de atender uma carga adicional no sistema utilizando apenas o parque gerador existente, 
sem nenhuma expansão adicional 
20 Manual do ANAFIN 3.6 
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MRE. A exposição negativa do MRE (receita) ocorre em situação inversa. A Figura 

17, a seguir, ilustra essa situação. 

 

Figura 17. Despesa com energia no mercado de curto prazo decorrente de 
exposição positiva do MRE 
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Além disso, houve nos últimos anos diversas anomalias climáticas no mundo, tais como: 

secas, enchentes, aumento nas temperaturas médias, entre outras, que aumentam o risco 

hidrológico do sistema elétrico como um todo.    
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CAPÍTULO 4 - OS PROJETOS DE HIDRELÉTRICAS 
 

 

Este capítulo analisa detalhadamente, as variáveis financeiras mais relevantes na análise 

de um projeto, tendo como referência uma hidrelétrica. Serão destacadas características 

e considerações sobre as principais variáveis, dando ênfase, principalmente, à receita, 

impostos sobre a receita, encargos setoriais, fontes de recursos, imposto de renda (IR), 

contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), depreciação, investimentos e a variação 

do capital circulante líquido, já que esses representam as variáveis mais importantes na 

análise financeira do projeto. O aprofundamento do conhecimento dessas variáveis visa 

contribuir para a análise dos projetos de hidrelétricas, e com isso espera-se entender 

algumas alternativas de comercialização, de planejamento tributário e de funding do 

negócio, que podem alterar a rentabilidade dos acionistas, tornando um investimento mais 

atraente para determinados investidores do que para outros.  

 
 

4.1 RECEITA 
 

O novo modelo de comercialização definiu que a concessão das novas hidrelétricas é 

disputada pelos investidores nos leilões de energia, ganhando a concessão o investidor 

que aceita a menor tarifa em R$/MWh para a venda de energia.      

 

Dessa forma, a receita do empreendimento passa a ser definida antes da sua construção, 

conforme o resultado do leilão de energia. As PCHs podem ter a autorização outorgada 

ao investidor por meio de apresentação de projeto básico na Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL).  

 

Para o melhor entendimento da receita é necessário entender também como funciona o 

leilão de energia do ACR, pois é este evento que define a maior parte (ou até mesmo 

quase 100%) da receita do empreendimento. Este leilão é dividido em duas fases: a 

primeira define o empreendedor que terá direito de participar da segunda fase com o 
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empreendimento, e na segunda define-se a tarifa e o montante de energia que será 

comercializado pelo empreendedor dentro do ACR. 

  

Na etapa inicial da primeira fase, os investidores poderão submeter um único lance de 

preço ao qual estão dispostos a vender energia proveniente do empreendimento licitado, 

sendo o preço máximo do lance o menor valor entre o preço de referência da usina21 

(definido pela EPE para cada empreendimento) e o preço teto do produto hidro22 (definido 

pelo MME). Caso o menor lance ofertado tenha uma diferença superior a 5% do segundo 

menor, é encerrada a primeira fase do leilão, caso contrário, os empreendedores que 

ofertaram lances dentro dessa faixa continuam disputando (etapa contínua) até que seja 

definido o vencedor que obterá o Direito de Participação na 2º Fase do Leilão com o 

empreendimento (Figura 18).  

 

Ao término da licitação de todos os novos empreendimentos, cada empreendedor 

detentor de Direito de Participação deverá informar a fração da energia assegurada do 

novo empreendimento Hidro que será destinada ao ACR, respeitado o percentual 

mínimo23. O empreendedor detentor do direito de participação passará a ser considerado 

como proponente vendedor desse novo empreendimento na 2ª fase do leilão, com a 

totalidade de lotes correspondente à fração destinada ao ACR. 

                                                 
21 O preço de referência é o valor máximo, de cada novo empreendimento de fonte hidroelétrica a ser licitado 
na primeira fase, o qual é divulgado pelo MME previamente à realização do leilão. É calculado pela EPE e 
expresso em Reais por megawatt-hora (R$/MWh). No leilão 001/2007 o preço de referência da UHE Barra do 
Pomba foi de R$ 120,44/MWh e da UHE Cambuci R$147,89/MWh. 
22 No leilão 001/2007 o preço o preço teto para novas UHEs foi de R$ 126,00/MWh. 
23 O percentual mínimo da energia assegurada do novo empreendimento de fonte hidroelétrica que será 
destinado ao ACR é indicado pela EPE e aprovado pelo MME. No leilão 001/2007 o percentual mínimo para 
suprimento do ACR foi de 10%. 
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Figura 18. Leilão de Energia – 1a Fase 
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Na segunda fase, ocorre uma disputa entre os projetos, sendo definido o montante de 

energia que será comercializado por cada empreendimento24. Estabelecido um preço 

para a energia, inicialmente inferior ou igual ao preço teto da fase anterior, cabe aos 

                                                 
24  Essa flexibilidade do montante de energia que será comercializado por cada empreendedor é válido 
somente para as PCHs e usinas que tiveram concessões leiloadas no passado, quando as regras vigentes 
eram diferentes. A quantidade de energia que será ofertada ao ACR das usinas que foram objeto de disputa 
na primeira fase, foi estabelecida ao término dessa fase. 

Preços de Lances

Fonte: Apresentação Sergio Matias
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responsáveis pelos projetos informarem a quantidade de energia que pretendem vender 

por esse preço25. Caso a oferta de todos os projetos seja superior à oferta de referência26, 

é definido um novo preço, sempre inferior ao anterior, solicitando novos lances dos 

empreendedores. Os preços continuam sendo reduzidos até que a oferta seja igual à 

oferta de referência. Caso os lances de uma determinada rodada não sejam suficientes 

para atender a oferta de referência, fica valendo os lances da rodada anterior (Figura 19). 

Após essa etapa, o Governo informa que haverá mais um corte na oferta de referência27 e 

que todos os empreendedores devem informar o menor preço que estão dispostos a 

vender, limitados ao preço da etapa anterior, sendo que só serão contratados os projetos 

com o menores preços (Figura 20). 

 

Figura 19. Leilão de Energia – 2a Fase – Rodadas Uniformes 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Os empreendimentos que foram objeto de disputa da primeira fase têm o preço limitado ao resultado da 
fase anterior.  
26 A Oferta de Referência é o montante de energia elétrica, calculado pelo sistema eletrônico utilizado para a 
realização do leilão, a partir de um Fator de Referência, estabelecido pelo MME, aplicado à Quantidade Total 
Demandada, estabelecida para uma determinada data (ano), conforme informações dos compradores. 
27 A oferta de referência é maior ou igual à quantidade total demandada, dependendo do Fator de Referência 
estabelecido pelo MME, que é um número racional positivo aplicado à quantidade demandada. 
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Figura 20. Leilão de Energia – 2a Fase – Rodadas Discriminatória 
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podem reduzir 

preços

Preço de Lance da penúltima Rodada Uniforme Hidro

Fonte: Apresentação Sergio Matias

2ª FASE – Etapa Hídrica - Rodada Discriminatória

Lotes ofertados na 1ª Fase

Preço
(R$/MWh)

Sistema ordena lances por  preços crescentes e
classifica lotes como atendidos e não atendidos

Lance único de preço de cada empreendedor pela totalidade 
dos seus lotes ofertados na primeira fase

Quantidade Total
Demandada Hidro

Participantes 
podem reduzir 

preços

Preço de Lance da penúltima Rodada Uniforme Hidro

Fonte: Apresentação Sergio Matias

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dessa forma, após o leilão o empreendedor vencedor sairá com a concessão da 

hidrelétrica e contratos de comercialização com diversas distribuidoras por um período de 

30 anos. No entanto, deve-se notar que o empreendedor não é obrigado a comercializar 

100% da energia assegurada da usina no ACR, já que parte da energia pode ser 

comercializada no ACL. Caso o empreendedor destine uma parte das vendas para o ACL, 

terá o preço de venda obtido no leilão ajustado pela seguinte fórmula:  

 
PV = PL – FA x x x (Pmarginal – Pofertado) 

onde: 

PV = Preço de Venda (R$/MWh) 

PL = Preço de Lance (R$/MWh) 

FA = Fator Alfa (Fator de atenuação)28

 x  = Fração da energia assegurada da usina destinada ao consumo próprio e à 

venda no ACL, sobre a fração da energia destinada ao ACR              

                                                 
28 No leilão 001/2007, o FA foi de 0,01 para todos os empreendimentos hidrelétricos. No leilão da usina de 
Santo Antônio, em Rondônia, o FA foi de 0,001. 
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Pmarginal = Menor valor entre o Custo Marginal de Referência29 previsto no edital e o 

Custo Marginal resultante do Leilão (R$/MWh) 

Pofertado = Valor ofertado para a energia destinada ao ACR (R$/MWh) 

 

Esse ajuste no preço do empreendimento visa à modicidade tarifária do ACR. Um 

argumento para esse ajuste no lance final do leilão, é que quando parte da energia é 

destinada ao ACL, poderá ser necessário contratar energia de outros empreendimentos 

mais caros, térmicas, por exemplo, de forma a atender a demanda do ACR. Dessa forma, 

procura-se compensar o custo adicional que existirá no ACR, decorrente da necessidade 

de se contratar energia de outros empreendimentos mais caros, reduzindo o preço final 

ofertado pelo empreendedor30. Entende-se que esse custo adicional será no máximo a 

diferença entre o preço marginal da energia (menor valor entre o custo marginal de 

referência previsto no edital do leilão e o custo marginal resultante do leilão) e o preço 

ofertado pelo empreendedor, vezes o montante de energia destinado ao ACL. No entanto, 

observa-se que a própria disputa pelo empreendimento nos leilões já faz com que o preço 

da energia destinada ao ACR seja o menor valor possível, considerando inclusive os 

ganhos com a comercialização da energia no ACL. 

 

Em alguns casos, como no leilão da usina hidrelétrica de Santo Antonio, que fica em 

Rondônia, o fator alfa foi estabelecido muito baixo (0,001)31. Nesse leilão específico não 

houve necessidade de disputa entre projetos, porque só houve um empreendimento 

sendo disputado. Em casos como este a venda para o ACL, pode representar um ganho 

adicional de receita importante para o empreendedor. 

 

Portanto, ao se analisar o projeto de uma hidrelétrica, o empreendedor deve definir 

primeiro se pretende destinar uma parte da energia da usina para o ACL, ou não. Caso 

                                                 
29 O custo marginal de referência foi de R$141,00/MWh no leilão 001/2007, e R$140,00/MWh no leilão 
002/2007.  
30 Informação obtida da CCEE, por meio de contato telefônico.  
31 O Governo decidiu desonerar a concessão de empreendimentos hidrelétricos direcionados ao ACL, 
reduzindo o FA, pois a participação relativa da demanda do Ambiente de Contratação Livre (ACL) na 
demanda total do sistema interligado nacional vem crescendo significativamente, tendo passado de cerca de 
6%, em 2004, para cerca de 26%, em 2006, por causa da necessidade de se garantir uma oferta de energia 
também de fontes hidrelétricas para o atendimento da demanda do ACL.. 
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positivo, terá que projetar a receita de comercialização em duas etapas: a primeira, 

multiplicando o preço que venderá, ou que pretende vender no ACL, pela energia 

destinada a esse ambiente; e a segunda, multiplicando a energia vendida no ACR pelo 

preço de venda final que terá nesse ambiente, ajustado pela fórmula citada.   

 
4.2 IMPOSTOS SOBRE A RECEITA  
 

A tributação se tornou um ponto importante na análise dos projetos, pois impacta de 

forma significativa à rentabilidade dos mesmos, e deve ser bem entendida pelos 

empreendedores para que não seja super ou subestimada  e se escolha a alternativa 

tributária que implica no menor custo. 

 

A seguir, abordaremos os principais impostos incidentes sobre a receita: PIS, COFINS e 

ICMS. O Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura 

(REIDI) também será abordado, uma vez que estabelece um benefício fiscal relacionado 

ao PIS e COFINS. 

 
4.2.1 PIS / COFINS 
 

A Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e a Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 

2002, instituíram o regime não cumulativo da contribuição para o Programa de Integração 

Social - PIS e da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social – 

COFINS.  

 

As alíquotas desses tributos aumentaram no regime não cumulativo, passando de 0,65% 

para 1,65% no caso do PIS, e de 3,0% para 7,6% no caso da COFINS. Esses impostos 

incidem sobre a receita bruta, deduzida do ICMS recolhido junto aos consumidores 

livres32. As empresas podem descontar, do valor das contribuições incidentes sobre sua 

receita bruta, os créditos oriundos dos custos com a venda de energia. Os principais itens 

                                                 
32 Informação disponível no site Caregnato Advogados “Sustenta-se a inconstitucionalidade da inclusão do 
ICMS na base de cálculo da PIS e da COFINS, nos termos do parágrafo único, do artigo 2º, da LC nº 70/91, 
por desfigurar o conceito de faturamento e configurar ilegítima bitributação em razão de incidência da 
contribuição federal sobre o montante do imposto estadual.”  
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que resultam em créditos de PIS e COFINS nas hidrelétricas são: depreciação, uso do 

bem público (UBP) e os encargos de transmissão e distribuição 33.  

 

A depreciação calculada para fins de PIS e COFINS é feita independentemente da 

depreciação calculada para fins fiscal e contábil. Nesse caso, alguns itens são 

depreciados em 24 meses 34, outros em 48 meses 35 e outros no prazo normal (vida útil 

do ativo), em média de 30 anos. A possibilidade de depreciar alguns itens do imobilizado 

em um prazo menor que a vida útil efetiva do ativo, condição conhecida como 

depreciação acelerada, costuma ser interessante para o empreendedor. A depreciação 

reduz a base tributária do PIS e da COFINS, resultando em um imposto a pagar menor. 

Como o valor do imobilizado não é corrigido contabilmente, a depreciação é constante ao 

longo dos anos, sendo decrescente em termos reais, isto é, descontada a inflação. Por 

outro lado, a receita é indexada ao IPCA, ou seja, crescente em termos nominais. Dessa 

forma, o impacto da depreciação na redução da base tributária é decrescente ao longo 

dos anos. A depreciação acelerada reduz esse efeito negativo da inflação. Quando a 

depreciação é acelerada, os valores depreciados são elevados nos primeiros anos, 

resultando numa base tributária menor, podendo levar à não-ocorrência de pagamento de 

PIS e COFINS nos primeiros anos do projeto. Isso costuma ser interessante para o 

investidor, pois nos primeiros anos o serviço da dívida é elevado e o acionista tem que 

atender ao índice de cobertura da dívida36 mínimo exigido pelo BNDES. 

 

                                                 
33 Interpretação do Art. 23 da Instrução Normativa SRF nº 635, de 24 de março de 2006 e informações de 
agentes geradores. 
34 Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007 – “Art. 6.  As pessoas jurídicas poderão optar pelo desconto, no 
prazo de 24 (vinte e quatro) meses, dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam 
o inciso VII do caput do art. 3o da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso VII do caput do art. 3° 
da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, na hipótese de edificações incorporadas ao ativo imobilizado, 
adquiridas ou construídas para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de 
serviços.” 
35 Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003. "(...) Art. 3. Do valor apurado na forma do art. 2., a pessoa 
jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a: (...) § 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá 
calcular o crédito de que trata o inciso III do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e 
equipamentos destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada 
mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2° desta Lei sobre o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e 
oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal. 
(Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004). 
36 Será explicado mais adiante no item sobre o financiamento do BNDES 
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Mas, deve-se atentar que os itens adquiridos com isenção de PIS e COFINS decorrente 

do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura (REIDI), 

será explicado a seguir, não poderão ser depreciados para fins de PIS e COFINS.37

 

O PIS/COFINS não cumulativo ocorre quando a apuração do Imposto de Renda é pelo 

Lucro Real. Para o caso do Lucro Presumido, a aplicação do PIS/COFINS passa a ser 

cumulativa, incidindo uma alíquota de 0,65% para o PIS e 3,0% para o COFINS sobre o 

faturamento bruto, sem direito ao abatimento de créditos apurados na base de cálculo.38

 

4.2.2 Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-
Estrutura – REIDI  
 

As empresas participantes do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da 

Infra-Estrutura – REIDI, instituído pela Lei nº. 11.488, de 15 de junho de 2007, podem 

contar com a isenção dos valores relacionados ao PIS e ao COFINS nos novos 

investimentos para um período de cinco anos. Essa isenção fiscal representa uma 

redução de 9,25% em todos os itens do orçamento, aos quais são aplicados.39

 

                                                 
37 Instrução Normativa SRF nº 635, de 24 de março de 2006. “Art. 23 (...) §3º Não gera direito a desconto de 
créditos o valor: (...) III - de aquisições de bens ou serviços efetuadas com isenção, quando revendidos ou 
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela 
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.” 
38  Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003. “(...) Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da 
COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1° ao 8º (...) II - as 
pessoas jurídicas tributadas pelo Imposto de Renda com base no lucro presumido ou arbitrado;  
39 Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007 – “(...) Art. 3º  No caso de venda ou de importação de máquinas, 
aparelhos, instrumentos e equipamentos novos e de materiais de construção para utilização ou incorporação 
em obras de infra-estrutura destinadas ao ativo imobilizado, fica suspensa a exigência: I - da Contribuição 
para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre a venda no mercado 
interno quando os referidos bens ou materiais de construção forem adquiridos por pessoa jurídica beneficiária 
do Reidi; II - da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, quando os referidos 
bens ou materiais de construção forem importados diretamente por pessoa jurídica beneficiária do Reidi. (...) 
Art. 4º.  No caso de venda ou importação de serviços destinados a obras de infra-estrutura para incorporação 
ao ativo imobilizado, fica suspensa a exigência: I - da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS 
incidentes sobre a prestação de serviços efetuada por pessoa jurídica estabelecida no país, quando os 
referidos serviços forem prestados à pessoa jurídica beneficiária do Reidi; ou II - da Contribuição para o 
PIS/PASEP-Importação e da Cofins-Importação incidentes sobre serviços quando os referidos serviços forem 
importados diretamente por pessoa jurídica beneficiária do Reidi. (...) Art. 5º  O benefício de que tratam “os 
arts. 3º e 4º desta Lei poderá ser usufruído nas aquisições e importações realizadas no período de 5 (cinco) 
anos contado da data de aprovação do projeto de infra-estrutura.” 
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A utilização do incentivo leva, por um lado, a uma redução do valor a investir e, por outro, 

a um aumento do valor de PIS e COFINS a pagar. O aumento do imposto é resultado da 

impossibilidade de se utilizar a depreciação do imobilizado que teve o beneficio do REIDI, 

para fins de abatimento da base de cálculo do PIS e COFINS.  

 

4.2.3 Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias - ICMS 
 

A energia elétrica é considerada uma mercadoria para efeitos de ICMS. Contudo,  quando 

o gerador vende a energia no ACR, ou seja, para as distribuidoras, não há incidência do 

imposto, que é recolhido pelas distribuidoras aos estados onde estão localizadas40.  

 

Por outro lado, quando a energia é vendida a um consumidor livre, ocorre à incidência de 

ICMS41, conforme a alíquota do Estado destinatário. O recolhimento do imposto pode ser 

delegado ao gerador, mesmo que este esteja situado em outro Estado, na condição de 

substituto tributário.42 Os governos estaduais têm atribuído aos geradores o recolhimento 

do imposto, porque isso facilita a sua fiscalização. 

 

O preço final pago pelo consumidor livre tende a ser superior ao da distribuidora, pois 

inclui o ICMS. Para os consumidores livres, os preços dos geradores ainda podem ser 

interessantes, já que o ICMS também impactaria no custo da sua energia, caso fossem 

consumidores cativos e comprassem energia das distribuidoras.  

 

                                                 
40 Lei complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 - Não-incidência: “Art. 3º. O imposto não incide sobre: 
(...) III – operações interestaduais relativas à energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis 
líquidos e gasosos dele derivados, quando destinados à industrialização ou à comercialização”. 
41 Lei complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 - (...) §1º. O imposto incide também: (...) III – sobre a 
entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e 
gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, 
decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente 
(...)”. 
42  Lei complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 - Substituição Tributária, Responsabilidade: “Art. 6º. 
Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade 
pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário. (...) Art. 9º. (...) §1º. A 
responsabilidade a que se refere o art. 6º poderá ser atribuída: (...) II – às empresas geradoras ou 
distribuidoras de energia elétrica, nas operações internas e interestaduais, na condição de contribuinte ou de 
substituto tributário, pelo pagamento do imposto, desde a produção ou importação até a última operação, 
sendo seu cálculo efetuado sobre o preço praticado na operação final, assegurado seu recolhimento ao 
Estado onde deva ocorrer essa operação. §2º. Nas operações interestaduais com as mercadorias de que 
tratam os incisos I e II do parágrafo anterior, que tenham como destinatário o consumidor final, o imposto 
incidente na operação será devido ao Estado onde estiver localizado o adquirente e será pago pelo 
remetente”. 
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Caso o consumidor livre esteja no mesmo Estado que o gerador, poderá ocorrer a 

compensação de créditos de ICMS provenientes do ativo, na fração correspondente à 

receita de vendas para esses consumidores sobre a receita total.43

 

Atualmente, existem muitos pleitos relacionados ao ICMS, já que a não incidência desse 

imposto nas vendas no ACR (interestaduais) impossibilita a compensação dos créditos de 

ICMS adquiridos na operação e na aquisição de bens destinados à construção das 

usinas, onerando os custos de geração. Conseqüentemente, ocorrem perdas de créditos 

de ICMS, refletindo negativamente na viabilidade econômica dos projetos 44. 

 

Dessa forma, uma das demandas de empresas do setor é que haja uma compensação 

por parte dos Estados destinatários aos Estados produtores pelos créditos de ICMS 

relativos aos insumos e ativos utilizados na geração de energia elétrica. 

 

Outra crítica dos geradores à legislação atual é quanto ao cancelamento do crédito de 

ICMS, após o prazo de 48 meses da data da entrada do bem no estabelecimento.45 O 

prazo é considerado curto dificultando eventuais compensações de créditos desse tributo. 

 

Com isso, observa-se que o planejamento tributário pode se tornar uma variável 

importante na rentabilidade do negócio. 

 

4.3 ENCARGOS SETORIAIS 
 
A quantidade de encargos e contribuições setoriais aumentou, tornando o impacto desses 

cada vez mais significativos nos resultados dos projetos. A seguir, abordaremos, 

detalhadamente, os encargos e custos setoriais (RGR, P&D, UBP, TFSEE, CFURH, taxa 

CCEE, contribuição do ONS, CUST, CUSD), para compreender a sua finalidade e os 

critérios dos custos referentes a cada agente do setor. 

                                                 
43 Consulta telefônica ao Plantão da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro e Lei Complementar 
nº 87/1996. 
44  Reforma Tributária – Propostas para o Setor de Energia Elétrica, 2006 
45  Lei complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 - (...)    Art. 20     (...)    § 5o  (...)  VII – ao final do 
quadragésimo oitavo mês contado da data da entrada do bem no estabelecimento, o saldo remanescente do 
crédito será cancelado.  (Inciso Incluído pela LCP nº 102, de 11.7.2000). 
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4.3.1 Reserva Global de Reversão - RGR 
 

A Reserva Global de Reversão – RGR é um encargo setorial criado pelo Decreto nº 

41.019, de 26 de fevereiro de 1957 e teve sua vigência  estendida até 2010, por meio da 

Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.  

 

As quotas anuais da RGR são definidas com base em 2,5% do investimento pro rata 

tempore (investimento imobilizado em operação abatido da depreciação acumulada até o 

dado instante), sendo limitadas a 3,0% da receita anual bruta (Fornecimento; Suprimento; 

Receita de Uso da Rede Elétrica; Serviço Taxado), deduzidos os respectivos valores do 

ICMS, onde for o caso (consumidores livres). Sua gestão fica a cargo da  Centrais 

Elétricas Brasileiras (Eletrobrás), sendo os recolhimentos feitos mensalmente pelas 

concessionárias em duodécimos. 46

 

Os recursos da RGR têm a finalidade de prover recursos para reversão e/ou encampação 

dos serviços públicos de energia elétrica, como também concessões de financiamentos, 

mediante projetos específicos de investimento: 

 

“I - às concessionárias, permissionárias e cooperativas de eletrificação rural, para 

expansão dos serviços de distribuição de energia elétrica, especialmente em áreas 

urbanas e rurais de baixa renda, e para o programa de combate ao desperdício de 

energia elétrica; 

II - para instalações de produção a partir de fontes eólica, solar, biomassa e 

Pequenas Centrais Hidrelétricas, assim como termelétrica associada a Pequenas 

Centrais Hidrelétricas e conclusão de obras já iniciadas de geração termonuclear, 

limitado, neste último caso, a 10% (dez por cento) dos recursos disponíveis; 

III - para estudos de inventário e viabilidade de aproveitamento de potenciais 

hidráulicos, mediante projetos específicos de investimento; 

IV - para implantação de centrais geradoras de potência até 5.000 kW, destinadas 

exclusivamente ao serviço público em comunidades populacionais atendidas por 

sistema elétrico isolado; e... 

                                                 
46 Resolução da ANEEL n◦ 23, de 05 de fevereiro de 1999. 
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V - para o desenvolvimento e implantação de programas e projetos destinados ao 

combate ao desperdício, e para o uso eficiente da energia elétrica, de acordo com 

as políticas e diretrizes estabelecidas para o Programa Nacional de Conservação 

de Energia Elétrica – Procel.” 47. 

 

Como esse encargo termina em 2010, não será considerado no estudo de caso 

apresentado no próximo capitulo, já que a usina terá inicio de operação comercial após 

essa data. A eventual extensão da vigência desse encargo pode constituir um risco para o 

investidor, caso não seja autorizado o repasse para a tarifa.   

 

4.3.2 Pesquisa e Desenvolvimento - P&D 
 

A taxa de P&D foi criada pela Lei nº. 9.99148, de 24.07.2000, que em seu Art 2º 

estabelece que as concessionárias de geração e empresas autorizadas à produção 

independente de energia ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de, no 

mínimo, 1% (um por cento) de sua receita operacional líquida49 em pesquisa e 

desenvolvimento do setor elétrico. Os recursos são destinados ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, ao Ministério de Minas e Energia e 

aos agentes, a serem aplicados em projetos aprovados pela ANEEL. A sua gestão 

contempla representantes dos Ministérios de Ciência e Tecnologia e de Minas e Energia, 

como também da ANEEL e dos próprios agentes. 

 

4.3.3 Concessão do Uso do Bem Público (Outorga):  
 

O valor anual do pagamento pelo Uso de Bem Público (UBP) é estabelecido pelo Poder 

Concedente nos editais dos leilões para compra de energia elétrica, conforme Art. 20 § IX, 

do Decreto nº. 5.163, de 30.06.2004. Nos novos contratos de concessão, constam o valor 

total do UBP e que o pagamento será efetuado em parcelas mensais, equivalentes a 1/12 

(um doze avos) do pagamento anual, corrigido anualmente pelo IPCA, a partir da entrada 

                                                 
47 Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002 
48 Alterada pela Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004 
49 A Receita Líquida é equivalente à receita bruta descontados os impostos: PIS, COFINS e ICMS.  
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em operação comercial da UHE ao 35º ano de concessão, inclusive50. A gestão desse 

encargo fica sob a responsabilidade da Eletrobrás. 

 

O critério proposto para o cálculo do UBP tem como objetivos: 

 

“1. Não onerar demasiadamente o consumidor, uma vez que o pagamento do UBP 

será repassado para os preços de energia elétrica. 

2. Dar sinal econômico adequado em função da atratividade (ou valor) de cada 

empreendimento de geração hidrelétrica, ou seja, cobrando-se proporcionalmente 

mais dos empreendimentos mais atrativos.” (EPE, 2005) 

 

O valor do UBP é um percentual aplicado sobre a Receita Anual do empreendimento, que 

varia conforme a atratividade relativa do mesmo, tendo como limites inferior e superior os 

valores de 0,5% e de 1,0%, respectivamente. A Receita Anual é estimada admitindo-se a 

venda de toda a Garantia Física do projeto para o ACR ao preço de energia de “arremate” 

da usina ao final do leilão. 

 

Assim, convencionou-se que, para empreendimentos muito atrativos, com uma tarifa (em 

R$/MWh) inferior a 1/3 do Custo Marginal de Referência - CMR51, deve-se adotar o limite 

superior, ou seja, 1,0%, inversamente, para empreendimentos pouco atrativos, cujos 

Preços dos Lances no Leilão (PLs) são superiores ou iguais ao Custo Marginal de 

Referência (CMR) adota-se o limite inferior, ou seja 0,5%. Para os demais 

empreendimentos adota-se um valor proporcional intermediário. A fórmula a seguir mostra 

esse critério. (EPE, 2007a) 

 

                                                 
50 Contrato de Concessão 002/2007 - UHE Dardanelos 
51 O custo marginal de referência - CMR é o valor em reais por megawatthora (R$/MWh), calculado pela EPE 
e aprovado pelo MME, da maior estimativa de custo de geração dos empreendimentos a serem licitados, 
considerados suficientes para o atendimento da demanda conjunta do ACR e ACL.  O custo marginal de 
referência considerado no leilão 001/2007 para cálculo da UBP foi de R$ 141,00/MWh. O CMR é uma 
aproximação de mercado para o custo de expansão – CME, que é o custo do empreendimento obtido da 
curva de custo de expansão ao qual se fica indiferente entre construir o projeto ou operar o sistema, a fim de 
atender à demanda adicional. Dessa forma, considera-se que o preço do empreendimento mais caro do leilão, 
representa uma estimativa para o custo marginal de expansão do sistema naquele momento.  
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1,0 , para x < 1/3
VP (x) (5 - 3x) / 4, para 1/3 ≤ x ≤ 1

0,5 , para x > 1
 

 

onde: 

VP = percentual aplicado sobre a Receita Anual do empreendimento, referente a 

UBP 

x = PL / CMR (Figura 21) 

PL = Preço do Lance no Leilão (R$/MWh) 

CMR = Custo Marginal de Referência (R$/MWh). 

 

Figura 21. Gráfico com os Percentuais de UBP (VP), conforme aumenta  
a relação PL/CMR (x) 

 

 
 

Desta maneira, o valor do pagamento anual do UBP (em R$/ano) relativo a um 

empreendimento de geração hidrelétrica qualquer, pode ser calculado multiplicando–se o 

valor de seu VP (%) pela sua Garantia Física e pelo respectivo preço final do leilão, ou 

seja: (EPE, 2007a) 

 

UBP = (NHA/100) VP . GF . PL  

 

onde: 

VP = Valor Percentual a ser aplicado sobre a receita bruta anual do 

empreendimento, dado pela expressão anterior, para x = PL/CMR; 

GF = Garantia Física do empreendimento de geração (MWmédio); 

PL = Preço de Lance para venda da energia no ACR (R$/MWh); 

NHA = Número de Horas do Ano (adota-se valor igual a 8760). 
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Cabe destacar que o valor do pagamento anual pela UBP (R$/ano) não depende do 

percentual de energia da usina destinada ao ACR e ACL. 

 

Uma vez calculado o valor anual a pagar pela UBP, pode-se considerar a atualização 

desse encargo pela inflação (IPCA). 

 

4.3.4 Taxa de Fiscalização da ANEEL (TFSEE):  
 

A taxa de fiscalização da ANEEL (TFSEE) foi instituída pela Lei nº 9.427, de 26.12.1996 e 

regulamentada pelo Decreto nº. 2.410, de 28.11.1997. Essa taxa é anual e equivale a 

0,5% do valor do Benefício Econômico para cada kW instalado. A ANEEL estabelece 

essa taxa com a finalidade de constituir sua receita para a cobertura do custeio de suas 

atividades, que é paga mensalmente em duodécimos pelas concessionárias. O valor do 

Benefício Econômico é fixado anualmente pela ANEEL, com o objetivo de servir de base 

para o cálculo da Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica – TFSEE a ser 

paga à ANEEL pelas concessionárias de geração e de transmissão de serviço público, 

autoprodutores e produtores independentes de energia elétrica. O benefício econômico é 

definido pelo valor econômico agregado pelo concessionário, permissionário ou 

autorizado na exploração de serviços e instalações de energia elétrica. A TFSEE é 

calculada da seguinte forma: 

 

TFSEE = P x 0,5% x Bg 
 

onde: 

TFSEE = valor anual da taxa, expresso em R$; 

P = somatório mensal das potências nominais instaladas para a atividade 

de geração, dividido por 12, expresso em kW; 

Bg = valor do benefício econômico anual decorrente da exploração da 

atividade de geração, expresso em R$/kW; 

 

O valor do benefício econômico típico anual, aplicável para determinação da TFSEE dos 

autoprodutores e produtores independentes para o ano de 2008, foi fixado em R$ 303,78 

por kW instalado, conforme despacho da ANEEL nº 3731, de 27 de dezembro de 2007. 
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O beneficio econômico tem variado de forma independente dos índices tradicionais de 

inflação: IPCA e IGPM. A Tabela 05, a seguir, mostra a variação do beneficio econômico 

e do IGPM / IPCA entre os anos de 2000 e 2007. 

 

Tabela 05. Evolução do Benefício Econômico e da Inflação de 2000 a 2007 

Benefício 
Econônico R$ /KW Variação IGP-M IPCA TFSEE 

(R$/MWh)
2008 303,78 5,03% 7,8% 4,5% Despacho 3731/07 0,289
2007 289,22 -12,71% 3,8% 3,1% Despacho 141/07 0,275
2006 331,33 8,20% 1,2% 5,7% Despacho 2.268/05 0,315
2005 306,23 7,52% 12,4% 7,6% Despacho 1.098/04 0,291
2004 284,81 16,66% 8,7% 9,3% Despacho 1.005/03 0,271
2003 244,14 27,53% 25,3% 12,5% Despacho 852/02 0,232
2002 191,44 10,51% 10,4% 7,7% Despacho 1044/01 0,182
2001 173,23 15,12% 10,0% 6,0% Resol. 582/00 0,165
2000 150,48 Resol. 372/99

Fonte: ANEEL, Ipea-data e Análise Própria

Legislação

 
OBS: As TFSEE, em R$/MWh,  foram calculadas para uma usina com fator de capacidade de 0,6 

 

Para uma usina com fator de capacidade de 0,6, a taxa de fiscalização da ANEEL fica em 

torno de R$ 0,29 / MWh. A dificuldade de se projetar o beneficio econômico faz com que 

muitas análises considerem a evolução dessa taxa pelo IPCA, que é o índice oficial da 

inflação, utilizado também para reajustar a receita. No entanto, os dados históricos 

indicam que esse encargo cresceu em média 2,5% a mais que o IPCA.52

 

4.3.5 Taxas da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE):  
 

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica é uma empresa sem fins lucrativos que 

tem por finalidade viabilizar a comercialização de energia elétrica no Sistema Interligado 

Nacional (SIN). A CCEE tem diversas atribuições, tais como: manter o registro de todos 

os Contratos de Comercialização de Energia; apurar o Preço de Liquidação de Diferenças 

(PLD) do mercado de curto prazo por submercado; efetuar a contabilização dos 

montantes de energia elétrica comercializados e a liquidação financeira dos valores 

                                                 
52 A taxa de fiscalização da ANEEL, devida por concessionários, é abatida da parcela referente à sua cota da 
Reserva Global de Reversão - RGR.  No entanto, isso não será considerado nas análises, pois os projetos em 
estudo devem entrar em operação comercial somente após o fim da RGR (2010). 
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decorrentes das operações de compra e venda de energia elétrica realizadas no mercado 

de curto prazo, entre outras. 

 

O artigo 36 da Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, aprovada por meio da 

Resolução Normativa da ANEEL n. 109, de 26 de outubro de 2004, com base no art. 12 

do Decreto no 5.177, de 2004, estabelece que os custos totais, incluindo custos 

operacionais e de investimentos decorrentes de atividades realizadas para o 

funcionamento da CCEE, serão rateados entre todos os Agentes da CCEE, conforme 

critério apresentado a seguir, que é o mesmo para a divisão dos votos entre os agentes: 

 

• 5% rateados igualmente entre todos os Agentes da CCEE. 

• 95% rateados entre os Agentes da CCEE na proporção dos volumes de energia 

contabilizados na CCEE, calculados com base nos resultados da contabilização 

nos 12 meses precedentes, excluída a energia realocada por meio do MRE, no 

caso da Categoria de Geração. 

 

A taxa da CCEE, em 2007, foi da ordem de R$ 0,06/MWh53. Não há um critério para a 

evolução dessa despesa. Dessa forma, pode-se considerar que esses custos crescerão 

conforme a projeção de inflação (IPCA). 

 

4.3.6 Contribuição ao Operador Nacional do Sistema (ONS): 
 

As concessionárias pagam mensalmente valores relativos ao custeio das atividades do 

ONS, que tem como missão coordenar e controlar a operação dos sistemas elétricos 

interligados, bem como administrar e coordenar a prestação dos serviços de transmissão 

de energia elétrica. Anualmente, o ONS submete à aprovação da ANEEL seu orçamento 

e os valores das contribuições mensais de seus associados.  

 

Conforme Estatuto do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, aprovado pela 

Resolução Autorizativa da ANEEL nº 328, de 12 de agosto de 2004, a contribuição dos 

membros associados é proporcional ao número de votos dos mesmos. Os votos 

                                                 
53 Informações Financeiras da UHE Elejor e consulta telefônica à CCEE 
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destinados aos agentes associados à produção (geração) totalizam 10.000 de 28.000 

votos. Esses 10.000 votos dos agentes de produção são rateados da seguinte forma: 

 

• 20% igualmente entre os agentes; 

• 80% proporcional ao total da capacidade instalada das usinas de cada agente, 

sendo que, ao representante brasileiro da empresa Itaipu Binacional é atribuída a 

potência contratada anualmente destinada ao Brasil. Para os agentes de 

importação, é considerada a capacidade de importação; 

 

Dessa forma, as usinas com menor potência terão uma contribuição anual em R$/MW 

maior, reflexo do custo que é dividido igualmente entre os agentes. Em 2007, a ONS tinha 

79 associados do segmento de geração e o orçamento anual era de aproximadamente R$ 

10,76 milhões. O gráfico a seguir, Figura 22, mostra o valor da contribuição anual paga 

pelos agentes de geração, ponderados pelas potências de cada um.  

 

Figura 22. Gráfico com Contribuição Anual ao ONS paga pelos  
Agentes Geradores (R$/MW) 
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No estudo de caso apresentado no capitulo 5 será considerado o valor pago pelos 

associados atuais em função da potência da usina, variando os custos conforme a 

projeção de inflação (IPCA). 

 

4.3.7 Contribuição Financeira pelo Uso dos Recursos Hídricos (CFURH) – 
“Royalties”:  
        

A Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos, para fins de geração de 

energia elétrica, foi estabelecida pela Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e 

corresponde a 6,75% do valor da energia produzida, excluídos os tributos e empréstimos 

compulsórios. Essa Lei estabeleceu também que a valoração da energia produzida no 

país deve ser de maneira uniforme e equalizada, utilizando uma Tarifa Atualizada de 

Referência – TAR, que deve ter como base as tarifas de suprimento vigentes. Os recursos 

desse encargo são destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios onde 

estão localizadas as usinas, ou regiões que tenham áreas invadidas por águas dos 

respectivos reservatórios. 

 

A Resolução da ANEEL nº 66/2001 estabeleceu também que o valor da TAR será revisto 

a cada quatro anos, e que será definido com base no valor médio da energia hidrelétrica 

adquirida pelas concessionárias de serviço público de distribuição, destinada ao 

atendimento de seus consumidores cativos nos últimos 12 meses.  

 

A última revisão, em 23 de dezembro de 2004, estabeleceu uma Tarifa Atualizada de 

Referência – TAR de R$ 52,67 / MWh, para vigorar no período de 1º de janeiro a 31 de 

dezembro de 2005. De 2006 a 2008, a TAR passou a ser reajustada pelo IPCA. A TAR 

estabelecida pela Aneel, em 03 de dezembro de 2007, para o exercício de 2008, 

conforme Nota Técnica n.º 343/2007-SRE/ANEEL, foi de R$ 60,04/MWh.  

 

A Compensação Financeira para cada central hidrelétrica é calculada mensalmente de 

acordo com a seguinte fórmula:  

 

CF = GH x TAR x 6,75% 
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onde: 

CF - é o valor da compensação financeira, em um determinado mês; 

GH - é a energia gerada em um determinado mês; 

TAR - é o valor da Tarifa Atualizada de Referência no mês determinado; 

6,75% - é o percentual correspondente à Compensação Financeira, estabelecido 

em lei. 

 

A CF é equivalente a R$ 4,05 / MWh em 2008. 

 

A TAR para o exercício de 2009 será definida com base na revisão periódica realizada a 

cada quatro anos. Nessa revisão será atualizado o valor médio da energia hidrelétrica 

adquirida pelas distribuidoras, contemplando os resultados dos últimos leilões de energia. 

Como não há nenhum indicativo do valor da nova TAR, será considerado como premissa 

que a TAR irá crescer conforme a projeção de inflação (IPCA). 

 

4.3.8 Custo de Transmissão 
 
Todas as geradoras têm direito ao livre acesso aos sistemas de transmissão e 

distribuição, conforme estabelecido no Decreto n° 2003, de 10 de setembro de 1996. O 

custo referente ao uso do sistema de transmissão é calculado multiplicando a potência 

nominal da usina, subtraída do consumo próprio, pelo valor da Tarifa do Sistema de 

Transmissão (TUST). A fórmula a seguir ilustra esse cálculo: 

 

CUST = P x TUST 
 

Onde: 

CUST = Custo do Uso do Sistema de Transmissão; 

P = Potência nominal da usina subtraída do consumo próprio, em KW; 

TUST = Tarifa do Uso do Sistema de Transmissão aplicada a unidades geradoras, 

em R$/KW. 

 

As tarifas do sistema de distribuição e transmissão são definidas pela ANEEL, conforme 

estabelecido na lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, sendo que as de transmissão 

estão baseadas nas seguintes diretrizes: 
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“a) assegurar arrecadação de recursos suficientes para cobertura dos custos dos 

sistemas de transmissão 54; e 

b) utilizar sinal locacional, visando assegurar maiores encargos para os agentes 

que mais onerem o sistema de transmissão;” (ANEEL, 2007b) 

 

Atualmente, a metodologia utilizada na definição das TUST para as usinas conectadas às 

instalações de transmissão da rede básica55 é a Metodologia Nodal. Esse critério busca 

refletir, de forma simplificada, a variação dos custos de expansão do sistema de 

transmissão devido à presença de cada usuário, e pode ser caracterizada como uma 

aproximação do Custo Marginal de Longo Prazo - CMLP, que estima o impacto de cada 

usuário (gerador e carga) nos custos da rede. (ANEEL, 2007e) 

 

A projeção desse encargo está associada a muitas incertezas relacionadas ao 

crescimento da rede e à volatilidade do sinal locacional para os geradores. 

 

Essa incerteza associada à previsão da TUST estava sendo repassada ao preço mínimo, 

ou rentabilidade mínima, que os geradores estavam dispostos a aceitar em leilão. 

 

Por conseguinte, visando diminuir o risco associado ao custo do encargo de transmissão 

para os novos empreendimentos de geração, a ANEEL passou a fazer a projeção da 

TUST por um período de 10 anos para cada central geradora, publicando-a antes da 

realização do leilão. Essa redução da incerteza quanto a TUST contribuiu para a 

modicidade tarifária do segmento consumo. 

 

No entanto, essa previsão da TUST se aplica somente aos novos agentes de geração que 

estejam diretamente conectados à Rede Básica de Transmissão. 

 

As diferenças que acontecerão entre os valores previstos pela ANEEL e os efetivos serão 

repassadas aos consumidores, tanto no caso de positivas como negativas. 

 

                                                 
54 Os geradores são responsáveis pelo pagamento de 50% desses custos e os consumidores pelos outros 
50%. 
55 Rede de transmissão com tensão igual ou superior a 230kV, que faça parte do sistema interligado do Brasil, 
utilizada para interligar produtores, distribuidores e consumidores 
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Assim, a ANEEL buscou aperfeiçoar o marco regulatório, aumentando a previsibilidade ao 

segmento geração e reduzindo o risco aos empreendedores do setor elétrico. Além disso, 

melhorou a competição entre as usinas, identificando previamente as que mais oneram a 

rede. 

 

A Tabela 06, a seguir, mostra a variação da TUST prevista pela ANEEL para os 

empreendimentos de geração dos Leilões 001/2007 e 002/2007. (ANEEL, 2007b) 

 

Em R$/KW 
 Tabela 06. Variação Real do custo de transmissão entre 2010 e 2018  

 
Estado Valor da TUST 

em 2010
De 2010 
a 2011

De 2011 
a 2012

De 2012 
a 2013

De 2013 
a 2014

De 2014 
a 2015

De 2015 
a 2016

De 2016 
a 2017

De 2017 
a 2018

Valor da TUST 
em 2018

AL 4 UTE 4,19 -2,4% -2,5% -2,5% -2,6% -2,7% -2,7% 0,0% 0,0% 3,58

BA 1 EOL 5 UTE 3,46 -2,8% -2,9% -3,0% -3,1% -2,0% -2,1% 0,0% 0,0% 2,94

CE 2 EOL 2 UTE 4,53 2,5% 2,3% 2,2% 2,0% 2,4% 2,3% 0,0% 0,0% 5,17

ES 1 UTE 0,64 -8,5% -9,5% -10,3% -11,4% -12,9% -14,8% 0,0% 0,0% 0,31

GO 1 UTE 2,99 -1,9% -2,0% -2,0% -2,1% -2,1% -2,1% 0,0% 0,0% 2,64

MA 1 UHE 2 UTE 3,37 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 3,64

PB 1 UTE 3,10 -7,7% -8,3% -9,1% -9,9% -11,1% -12,4% 0,0% 0,0% 1,68

PE 8 UTE 3,62 -4,3% -4,6% -4,9% -5,2% -4,5% -5,0% 0,0% 0,0% 2,84

RJ 5 UTE 2,48 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 1,9% 1,8% 0,0% 0,0% 2,78

RN 2 EOL 1 UTE 3,55 -5,5% -5,8% -6,2% -6,7% -7,3% -7,9% 0,0% 0,0% 2,41

RS 2 EOL 2 UTE 3,38 -2,0% -2,0% -2,1% -2,1% -1,3% -1,3% 0,0% 0,0% 3,03

SC 2 UTE 2,50 -0,7% -0,7% -0,7% -0,7% -0,7% -0,7% 0,0% 0,0% 2,39

SP 3 UTE 2,44 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 0,0% 0,0% 2,56

TO 1 UTE 3,90 3,3% 3,2% 3,1% 3,0% 2,9% 2,8% 0,0% 0,0% 4,67

Fonte: ANEEL e análise própria

Usinas

 
 

No estudo de caso do capitulo 5, que analisa uma usina no RJ, será considerado, 

inicialmente, que a TUST varia conforme a inflação. Em seguida, é analisado o impacto 

do crescimento da TUST em 1% a.a. acima do IPCA.  

 

4.3.9 Custo de Distribuição  
 

As unidades geradoras conectadas aos sistemas de distribuição são obrigadas a pagar 

pelos custos envolvidos ao uso do sistema. Cabe destacar, mais uma vez, que as 

unidades geradoras têm direito ao livre acesso aos sistemas de transmissão e 

distribuição, conforme estabelecido no Decreto nº 2003, de 10 de setembro de 1996.  
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O custo do uso do sistema de distribuição é calculado multiplicando a potência nominal da 

usina, subtraída do consumo próprio, pelo valor da tarifa do sistema de distribuição 

(TUSDg). A fórmula a seguir ilustra esse cálculo: 

 

CUSD = P x TUSDg 
 

Onde: 

CUSD = Custo do Uso do Sistema de Distribuição; 

P = Potência nominal da usina subtraída do consumo próprio, em KW; 

TUSDg = Tarifa do Uso do Sistema de Distribuição aplicada a unidades geradoras 

conectadas aos sistemas de distribuição, em R$/KW 

 

Conforme Resolução da ANEEL nº 166, de 10 de outubro de 2005, a TUSDg é 

estabelecida da seguinte forma: 

 

a) Para concessionárias de distribuição que operem níveis de tensão acima de 

34,5kV, a TUSDg é estabelecida com base no menor valor de tarifa apurada para 

suas unidades consumidoras; e 

b) Para concessionárias de distribuição que operam somente níveis de tensão 

iguais ou inferiores a 34,5 kV, a TUSDg é estabelecida pela ANEEL com base em 

valores médios regionais. 

 

A Tabela 07, a seguir, ilustra esse critério da TUSDg. 

 

Tabela 07. Critério de definição da TUSD para unidades geradoras 

Nível de Tensão que a 
Distribuidora opera:

Tipo de despacho da 
central geradora: TUSD - Geração

Maior que 34,5 kV Despacho pelo ONS Menor valor de TUSD fio + TUSD 
Encargos do Serviço

Menor que 34,5 kV Indiferente Valor médio regional para TUSD fio + 
TUSD Encargos do Serviço  

Fonte: ANEEL 

 

Porém, esse critério está sendo objeto de diversas críticas de empresas de geração. A 

forma vigente onera as unidades geradoras conectadas aos sistemas de distribuição, 
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despachadas centralmente, reduzindo a competitividade das mesmas. Isso ocorre porque 

essas unidades têm que pagar encargos de uso dos sistemas de transmissão e 

distribuição, tanto tarifas de TUST, como de TUSD.  

 

Esses agentes de geração alegam que a metodologia atual não reflete da melhor forma o 

uso que os mesmos fazem da rede básica e das redes de distribuição, indicando que não 

existe sinalização eficiente quanto ao uso da rede de distribuição.  

 

A ANEEL está estudando uma nova metodologia para definição do valor da TUSDg. Uma 

alternativa em análise é a utilização da Metodologia Nodal, de forma que as tarifas de uso 

da rede de distribuição, aplicadas aos geradores, contemplem sinal locacional adequado. 

 

O gráfico a seguir, Figura 23, mostra como o valor da TUSDg varia entre as 

concessionárias de distribuição. A variação ratifica a crítica de que a TUSDg não reflete 

qualquer aspecto de eficiência para o melhor uso das redes de distribuição.  

 

Figura 23. Gráfico com o valor da TUSDg, em outubro de 2006,  
de diversas concessionárias 
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Percebe-se que estas tarifas não induzem, dentro da rede de distribuição, o melhor ponto 

de conexão. Ou seja, a forma atual de cálculo da TUSDg não considera a natureza 

operativa dos agentes de geração que é oposta ao da unidade consumidora (carga). Este 

fato culmina por desfavorecer a operação otimizada das redes de transmissão e 

distribuição. 

 

O número de geradoras conectadas às redes de distribuição é significativo, totalizando 

cerca de 409, conforme levantamento realizado pela ANEEL, em 2007. A Tabela 08, a 

seguir, mostra esses agentes de geração por nível de tensão de conexão.  

 
Tabela 08.  Número de Agentes de Geração por nível de Tensão 

Subgrupo tarifário Tensão Quantidade

A1 (≥ 230 kV) 1

A2 (88 à 138 kV) 121

A3 (69 kV) 89

A3a (30 à 44 kV) 70

A4 (2,3 à 25 kV) 128

TOTAL 409
Fonte ANEEL  

 

Na situação atual observa-se uma tendência à instalação de novos produtores de energia 

no ambiente de transmissão em detrimento à distribuição. Contudo, ainda deve ocorrer a 

expansão da geração conectada a sistemas de distribuição. Os agentes de geração de 

fontes alternativas são menos onerados pela TUSDg e TUST, têm direito a uma redução 

no valor dessas tarifas, que variam de 50% a até 100%. (ANEEL, 2004a) 

 

A projeção da TUSDg pelo critério atual é complicada, pois está relacionada aos reajustes 

e revisões tarifárias das concessionárias que são afetadas pelo custo de capital, base de 

remuneração dos ativos, custos operacionais da empresa de referência, encargos 

setoriais (RGR, P&D e TFSEE),  perdas técnicas, entre outros. A Tabela 09, a seguir, 

mostra a variação da TUSDg de algumas concessionárias de distribuição. 

 

 87



Tabela 09. Variação da TUSDg de Algumas Concessionárias entre 2003 e 2007 
Concessionária Tarifa em 2003 2004-2003 2005-2004 2006-2005 2007-2006 Tarifa em 2007 Média Desvio

Copel 1,09 124,8% -6,5% 25,3% -1,7% 2,82 35,5% 44,7%

Eletropaulo 1,71 25,1% -6,1% 29,4% -6,9% 2,42 10,4% 16,9%

Celesc 1,97 -15,7% 24,7% 19,3% 2,8% 2,54 7,8% 14,2%

Cemig 1,20 131,7% -6,8% 52,5% 5,3% 4,16 45,7% 46,4%

Ampla 1,75 15,8% 15,8% 74,9% 2,7% 4,22 31,1% 29,2%
OBS: A tarifa da Ampla de 2003 foi estimada com base na tarifa de 2004 e na variação dessa tarifa entre 2004-2005
Fonte: ANEEL  

 

A dificuldade de encontrar um índice para se projetar a TUSDg torna esse encargo uma 

variável de risco para o empreendedor. Com isso, a conexão direta na rede básica pode 

se tornar uma forma de mitigação. Quando essa alternativa não for viável, deve-se 

analisar a relevância desse custo dentro da análise do projeto, a evolução da tarifa nos 

últimos anos e os parâmetros que impactaram nessa variação histórica, a fim de definir 

um critério para a projeção dessa tarifa.     

 

 

4.4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO  
 

4.4.1 Despesas Administrativas 
 

Quando se constitui uma sociedade de propósito especifico com vários sócios, deve-se 

considerar as despesas administrativas associadas à mesma. As despesas com a 

administração, conselhos e diretorias são um dos custos mais significativos. Caso as 

despesas sejam de aproximadamente de R$ 80.000/mês, totalizará cerca R$ 1,0 milhão 

por ano.56  

 

Além disso, devem ser considerada as despesas administrativas referentes à pessoal, 

manutenção de escritório, serviços terceirizados (auditoria, locação de imóvel, limpeza, 

escritório de advocacia) e outros. Esses custos podem ser por volta de R$ 1,2 milhão/ 

ano, R$ 100 mil / mês. 57

                                                 
56 Informações UHE Elejor - Relatório Anual de Agente Fiduciário – 2005 e análise própria 
57 Informações UHE Elejor - Relatório Anual de Agente Fiduciário – 2005 e análise própria 
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Os valores indicados foram baseados em uma SPE constituida para uma usina de 

240MW e são aparentemente baixos, podendo ser considerados como o mínimo para 

uma estrutura administrativa. Dessa forma, quanto menor for a usina maior serão as 

despesas administrativas em R$/MWh. O gráfico a seguir (Figura 24) mostra esse 

aumento das despesas administrativas em R$/MWh, conforme a potência da usina 

diminui.   

 
Figura 24. Despesas Administrativas, em R$/MWh,  

versus a Potência da Usina 
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OBS: Para elaboração do gráfico foi considerado um fator de capacidade de 0,6 e despesas administrativas 

de R$ 2,2 milhões / ano. 

 

Como pode ser visto no gráfico, quando a usina é muito pequena as despesas 

administrativas passam a ser mais significativas, impactando na viabilidade econômica do 

projeto. Isso pode até inviabilizar a constituição de uma Sociedade de Propósito 

Específico (SPE) com vários sócios, nos casos em que é necessário a constituição de 

uma nova estrutura administrativa. 

 

4.4.2 Despesas de Operação e Manutenção 
 

Os custos de Operação e Manutenção, O&M, variam de usina para usina, dependendo do 

seu grau de automação, localização, entre outros fatores. Uma referência para esses 
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custos são os valores de O&M, em R$/MWh, considerados pela ANEEL na Tarifa de 

Otimização Energética (TEO58), sem incluir os custos de compensação financeira pelo 

uso dos recursos hídricos, que serão calculados separadamente. Para 2008, o valor de 

O&M considerado pela ANEEL para estabelecer a TEO foi de R$ 3,7174 / MWh. 

 

Os custos de O&M contemplam serviços de inspeção e manutenção, que devem ser 

realizados periodicamente nas obras e equipamentos de qualquer usina hidrelétrica, 

contemplando diversos itens, tais como: reservatório, barragem de terra e enrocamento,  

barragem de concreto e vertedouro, canal adutor, tomada d’água, conduto forçado, casa 

de força, subestação, entre outros. Esses serviços de manutenção e inspeção devem ser 

feitos de forma programada e são fundamentais para se garantir o desempenho e a 

segurança do empreendimento. (ELETROBRÁS, 2008b) 

 

Além desses custos relacionados à operação e manutenção da usina, há casos nos quais 

se deve considerar eventuais custos associados à manutenção da linha de transmissão, 

serviços de telecomunicações e telemetria. 

 

O monitoramento ambiental também compõe os custos de O&M, sendo fundamental para 

resguardar o empreendedor, que normalmente é considerado o único responsável. O 

monitoramento deve começar no início da obra e continuar durante a operação da usina 

em pontos pré-selecionados e com periodicidade definida, conforme estabelecido no 

Projeto Básico Ambiental (PBA.). (ELETROBRÁS, 2008b) 

 

Os custos associados ao monitoramento ambiental variam muito de usina para usina, 

dependendo do projeto, da localização da usina, entre outros fatores. Existem inúmeras 

possibilidades de programas e monitoramentos que podem ser exigidos pelos órgãos 

ambientais. Para exemplificar podemos citar: o monitoramento do clima; monitoramento 

da flora e fauna terrestre e aquática; monitoramento das encostas dos reservatórios e de 

erosão e assoreamento; acompanhamento das famílias reassentadas; custos de 

comunicação e educação, entre outros. Algumas obrigações são por período 

                                                 
58 A Tarifa de Energia de Otimização (TEO) é utilizada para a valoração da energia transferida entre as usinas 
participantes do MRE, no âmbito da CCEE. Essa tarifa permite cobrir os custos incrementais incorridos na 
operação e manutenção das usinas hidrelétricas e o pagamento da compensação financeira pelo uso dos 
recursos hídricos da geração de energia destinada ao MRE.  
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determinado, outras por período indeterminado, podendo se estender por todo o prazo de 

concessão da usina.  

 

4.4.3 Seguros 
 

Os projetos de hidrelétricas envolvem diversos tipos de seguros, tanto na fase de 

construção como na fase de operação. Seguros garantia como: (i) compliance bond;  (ii) 

performance bond; e (iii) seguro de risco de engenharia, referentes a fase de construção, 

podem inclusive compor as exigências de garantia do BNDES, incluindo cláusula 

Beneficiária em favor dos credores.  

 

Uma alternativa para o compliance (abordado também no item 3.3.4)  é à carta de fiança 

bancária. A Tabela 10, a seguir, mostra uma comparação de custos e características 

entre o Seguro Garantia e a Fiança Bancária. 

 

Tabela 10. Comparação entre o Seguro Garantia e Fiança Bancária 

Aspectos Seguro Garantia Carta de Fiança Bancária

Taxas anuais De 0,5% a 3% conforme a empresa Variam de 4% a 7%

Variação das taxas Oscilam de acordo com o desempenho 
econômico - financeiro da empresa Variam de acordo com o mercado financeiro 

Prazo de Vigência Prorrogação automática do prazo da apólice O banco se exonera após o término de 
vigência 

Reciprocidade Não. É contratado com uma corretora / 
seguradora 

Sim. O banco exige saldo e aplicações 
financeiras da empresa 

Comprometimento do capital de giro Não. É uma fonte crédito adicional para a 
empresa Sim. Reduz a linha de crédito da empresa 

Fonte: Unibanco AIG Seguradora  
 

O custo do Performance Bond depende da classificação do segurado no Instituto de 

Resseguros do Brasil (IRB), ressegurador local. Esta classificação é feita de acordo com o 

Patrimônio Líquido e o rating da empresa. A seguir, apresentamos as taxas cobradas no 

Performance Bond, conforme a classificação do tomador. 

 

• Tomador A - 0,45 % 

• Tomador B - 0,75 % 

• Tomador C - 1,50% 

• Tomador D - 2,25 % 
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Para o cálculo do custo do Prêmio Líquido desse seguro, é aplicado na importância 

segurada, definida pelo segurado, que fica, normalmente, em 10% do valor do contrato, a 

taxa referente à classificação do tomador multiplicada pelo período de cobertura. 

Acrescenta-se ao Prêmio Líquido os devidos impostos e comissões de corretagem, 

quando aplicáveis. Dessa forma, o prêmio Líquido do Performance Bond, para um período 

de 5 anos e contrato equivalente a 10% do investimento total, pode variar de 0,23% do 

investimento para empresas com classificação A à 1,1% para empresas com classificação 

D. 

   

Para o Compliance não há classificação de tomador e, por ser mais abrangente, a taxa é 

maior: de 0,5% até 5% (geralmente).  

  

O seguro de risco de engenharia mitiga riscos associados à construção, instalação e 

montagem. Esse seguro indeniza o segurado pelas avarias, perdas e danos materiais, 

decorrentes de acidentes de origem súbita e imprevista, causados aos bens descritos na 

Apólice por qualquer causa, exceto os riscos excluídos. Os custos desse seguro 

dependem do projeto e da cobertura contratada, no entanto, em linhas gerais são da 

ordem de 0,8% a 1,0% do valor do segurado, que é próximo do valor do investimento 

total. 

 

Esses seguros mitigam os riscos dos credores nos Project Finance, na fase de 

construção, durante a qual o credor desembolsa dinheiro para o projeto (completion risk). 

(BARRETTO, 2003).  

 

A mitigação do risco de construção permite que o BNDES centralize as suas análises na 

capacidade do projeto gerar recursos para pagamento do serviço da dívida (repayment 

risk). 

 

No caso do compliance bond, por exemplo, “em caso de ocorrência de sinistro, a 

companhia de seguros tem a opção de ou reembolsar o total de desembolsos efetuados 

pelo BNDES, ou terminar o projeto a seu próprio custo. Se a companhia de seguros 

escolher por terminar o projeto, o BNDES deve continuar fazendo os desembolsos 

restantes do financiamento, se ainda houver. (...)”. (BARRETTO, 2003) 
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Além desses seguros que cobrem os riscos durante a fase pré-operacional, existem 

também os seguros específicos para o período após o inicio de operação comercial. O 

seguro de Riscos Operacionais garante ao segurado, até o limite das importâncias 

seguradas em cada uma das garantias contratadas, o pagamento de indenização por 

prejuízos, devidamente comprovados, diretamente decorrentes de perdas e danos aos 

bens segurados, ocorridos no local segurado, em conseqüência de risco coberto. Esse 

seguro pode ser contratado na modalidade all risks, isto é, contemplando tudo, exceto 

exclusões condicionadas em contrato. Os custos desse seguro são da ordem de 0,5% do 

valor do segurado, que é próximo do valor do investimento. 

 

Em contra-partida, para esses seguros, a seguradora exige dos acionistas, além do 

prêmio de risco, um contrato de contra-garantia. 

 

4.5 FONTES DE RECURSOS 
 
As fontes de recursos de um projeto são fatores determinantes para a rentabilidade do 

negócio. Os recursos podem ser divididos inicialmente em duas classes: capital próprio e 

capital de terceiros (dívida). Os direitos e custos associados a essas fontes são bem 

diferentes. A dívida costuma ser a fonte de recursos mais barata, tendo o seu credor mais 

prioridade no recebimento de recursos que o acionista. Além disso, os juros da dívida 

geram um beneficio fiscal, reduzindo o lucro e resultando em um Imposto de Renda 

menor. Porém, isso só se aplica se o negócio for lucrativo. 

 

O benefício fiscal que a empresa tem com o endividamento pode ser representado pela 

seguinte fórmula: (BREALEY e MYERS, 1998)  

 

Benefício fiscal = Tc ( rD D )   

 

onde: 

Tc = alíquota de imposto de renda marginal (no Brasil  é 34%, sendo 25% relativos 

ao IRPJ e 9% a CSSL) 

rD = custo da dívida (taxa de juros) 
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D = valor da dívida 

 

Dessa maneira, o aumento do endividamento pode realmente agregar valor ao negócio, 

desde que não haja risco de falência. (BREALEY e MYERS, 1998) 

 

Além disso, conforme colocado na segunda proposição de Modigliani e Miller (MM): a 

taxa de retorno dos acionistas de uma empresa endividada aumenta proporcionalmente à 

razão de endividamento (dívida/capital próprio), calculados com base em valores de 

mercado. A magnitude do crescimento do retorno do acionista dependerá do grau da 

diferença entre a rentabilidade dos ativos e a rentabilidade (custo) da dívida. A equação a 

seguir mostra esse raciocínio: (BREALEY e MYERS, 1998) 

 

re = ra + (D / E) * (ra – rd) 

 

onde: 

re = retorno do acionista 

ra = retorno do ativo 

rd = custo da dívida 

D = dívida 

E = capital próprio 

 

Essa equação proposta inicialmente por MM foi ajustada, posteriormente, de forma a 

incluir o efeito do benefício fiscal do endividamento. Na presença de imposto, há uma 

redução do crescimento do risco para os acionistas e conseqüentemente do retorno 

exigido pelos mesmos. A equação a seguir mostra a equação ajustada: (ROSS, 1996) 

 

re = ra + D / E * (1 - Tc) * (ra – rd) 

 

onde: 

Tc = alíquota do imposto 

 

Mas, à medida que a empresa se endivida, cresce o risco de default e a empresa tem que 

pagar taxas de juros mais altas. A segunda proposição de MM prevê que, quando isto 

ocorre, a velocidade de crescimento de re abranda (BREALEY e MYERS, 1998), ou seja, 
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quanto mais endividada está a empresa, menor é a sensibilidade de re ao endividamento 

adicional. Essa consideração não se aplica no caso do endividamento do BNDES para os 

projetos de hidrelétricas, pois os custos financeiros são pré-determinados, conforme será 

mostrado mais adiante, e são concedidos até o montante que não envolve riscos de 

default. Nesse caso, o mais interessante é a empresa se endividar o máximo possível 

com o BNDES. A Figura 25, a seguir, ilustra essas considerações.  

 

Figura 25. Crescimento da Rentabilidade do Acionista, conforme  
o Endividamento Aumenta 
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    Fonte: Brealey e Myers, 1998  

 

O projeto poderá ser realizado considerando 100% de recursos de terceiros desde que a 

empresa seja pouco endividada. Nesse caso, o acionista poderá obter um beneficio fiscal 

decorrente do maior grau de endividamento. Isso não significa que o próprio projeto 

suporte um endividamento de 100%. A empresa está a endividar-se com base tanto no 

ativo existente como no projeto. Contudo, deve-se considerar a contribuição do projeto 

para a capacidade de endividamento global da empresa. (BREALEY e MYERS, 1998)  

 

Entre fontes de recursos de terceiros, além do BNDES, que será abordada 

detalhadamente mais adiante, pode-se citar, no mercado nacional, as debêntures,59 e no 

mercado internacional os eurobônus60 e os syndicated loans61, entre outras. As captações 

                                                 
59 A Debênture é um título de crédito representativo de empréstimo que uma companhia faz junto a terceiros e 
que assegura a seus detentores direito contra a emissora, nas condições constantes da escritura de emissão. 
Existem diversos tipos de debêntures, classificadas conforme a garantia estabelecida, bem como debêntures 
com participação nos lucros e permutáveis em ações. 
60 Os Eurobônus são títulos de renda fixa que são emitidos no Euromercado, com prazo mínimo de um ano, 
podendo também ser denominados em diversas moedas, como dólar, euro, etc. Instrumento inicialmente 
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de recursos externos são, atualmente, as que apresentam menores custos, compatíveis 

com projetos de longa maturação, uma vez que o mercado doméstico ainda se encontra 

restrito para emissões mais longas. O risco cambial dessas captações pode ser mitigado 

por meio de hedges.  

    

4.5.1 Financiamento do BNDES 
 

O BNDES é a principal fonte de financiamento para projetos do setor elétrico. As 

condições de financiamento desse banco são bem melhores que as demais alternativas 

de captação no mercado nacional e internacional. Os agentes sempre buscam captar o 

máximo possível nesse banco.  

 

Para conceder financiamentos, o BNDES tem exigido, na maioria dos casos, a 

constituição de uma SPE, visando segregar os fluxos de caixa, patrimônio e riscos do 

projeto. Quando é constituída uma SPE, o negócio se torna um Project Finance62, que é 

uma alternativa também para as estatais realizarem investimentos off balance, desde que 

sejam acionistas minoritários, ou seja, evita que esses recursos sejam interpretados como 

uma fonte de pressão sobre o déficit público.  

 

Como parte do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC  63 e em linha com as 

diretrizes do Governo de modicidade tarifária, o BNDES reduziu, em janeiro de 2007, a 

                                                                                                                                                     
utilizado por emissores de perfil de crédito privilegiado (governos, entidades supra-nacionais, grandes 
empresas e bancos) com o objetivo de obter custos de captação inferiores a seus respectivos mercados 
domésticos. O Euromercado oferece às empresas uma oportunidade de emitir títulos de dívida ou obter 
empréstimos fora de seus mercados nacionais, com custos inferiores. Isto só é possível devido a menor 
regulamentação governamental e ao maior universo de investidores. 
61 O syndicated loan é um grande empréstimo, em que um grupo de bancos trabalham em conjunto para 
fornecer fundos para um mutuário. Para evitar que o mutuário tenha que negociar com todos os bancos 
sindicalizados individualmente, um dos bancos sindicalizados atua como um líder. 
62 A origem do Project Finance está relacionada ao desejo dos agentes participantes de: i) compartilhar riscos; 
ii) evitar uma concentração excessiva de riscos em um único setor. O problema principal para a constituição 
de um Project Finance é a conciliação entre os interesses em jogo. É natural que a participação de agentes de 
setores diferentes no controle de uma sociedade (construtores, operadores e instituições financeiras) exija 
uma negociação prévia para conciliação dos interesses de cada um. Além disso, deve-se conciliar os 
interesses desses agentes controladores com os demais envolvidos: credores e Governo. 
63 O Programa de Aceleração do Crescimento – PAC foi preparado pelo Governo Federal para o período de 
2007 a 2010 e consiste em um conjunto de medidas relacionadas a: i) investimento em infra-estrutura; ii) 
estímulo ao crédito e ao financiamento; 3) melhora do ambiente de investimento 4) desoneração e 
aperfeiçoamento do sistema tributário; 5) medidas fiscais de longo prazo. 
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taxa de juros dos seus financiamentos para diversos setores da economia, inclusive para 

os segmentos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.  

 

Dentre os itens financiáveis pelo BNDES, destacam-se: obras civis, máquinas e 

equipamentos nacionais, montagens, gastos sócio-ambientais, treinamento e infra-

estrutura social. A participação máxima do BNDES no financiamento de cada item é de 

até 85%, sendo limitada a 80% do investimento total.  

 

As condições de financiamento oferecidas, recentemente, para a Usina Hidrelétrica de 

Santo Antônio constituem-se em uma boa referência para as condições dos demais 

projetos. Para esse empreendimento, 50% dos recursos serão concedidos por meio de 

financiamento direto do BNDES e 50% por meio de repasse de instituições financeiras 

credenciadas64.  

 

O custo financeiro total dos financiamentos do BNDES é composto pela TJLP65 acrescida 

de um spread básico, que varia de acordo com o estabelecido nas Políticas Operacionais 

do Sistema BNDES, e de um spread de risco, que varia de acordo com a classificação de 

risco do cliente. Nas operações indiretas, o spread de risco é substituído pela comissão 

do Agente Financeiro e acrescido do spread de intermediação financeira. Os juros são 

capitalizados durante o período da carência. A Tabela 11, a seguir, mostra os custos dos 

recursos oriundos do BNDES. 
 

Tabela 11. Custos do Financiamento do BNDES 
 

 

                                                 

Na Parcela Direta: Na Parcela Indireta: 

Custo Financeiro: 100% em TJLP = 6,25% (1) 100% em TJLP = 6,25% (1)

Spread Básico do BNDES: 1,0% a.a. (2) 1,0% a.a.  (2)

Spread de Risco de Crédito: de 0,46% a.a. até 3,57% a.a., depende do risco do 
projeto; Para o estudo de caso será considerado 1,0%. n/a

Comissão do Agente Financeiro: n/a negociada entre os bancos e empreendedores. 
Para o estudo de caso será considerado 0,7%

Spread de Intermediação Financeira: n/a 0,8% a.a.

TOTAL 8,25% 8,75%

(1) TJLP vigente em dezembro de 2007
(2) Os projetos hidricos com mais de 2000 MW tem spread  de 0,5%
FONTE: BNDES

64 A utilização de instituições financeiras para repassar os recursos do BNDES, evita que as concessões de 
recursos para o setor elétrico, feitas pelo banco, atinjam um nível muito alto. Nos repasses, é como se o 
banco estivesse concedendo recursos ao setor financeiro e não ao setor elétrico, diversificando o risco de 
crédito setorial. 
65 A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) é definida como o custo básico dos financiamentos concedidos 
pelo BNDES. A TJLP é atualizada trimestralmente e calculada a partir dos seguintes parâmetros: i) meta de 
inflação; ii) prêmio de risco. 
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A parcela da TJLP que excede a 6% a.a. é capitalizada. Assim, a TJLP é ajustada para a 

construção do fator de capitalização a ser aplicado sobre o saldo devedor, conforme 

fórmula a seguir: (BNDES, 2008b) 

 

 
onde: 

FC é o fator de capitalização do saldo devedor; e 

n é o número de dias corridos existentes entre qualquer evento financeiro, que 

altere o saldo devedor, e a data de capitalização, vencimento ou liquidação da 

obrigação. 

 

Portanto, para a TJLP de 6,25% a.a., o termo de capitalização diário a ser aplicado sobre 

o saldo devedor será de 1,000006544. (BNDES, 2008b) 

 

A carência do financiamento é de até seis meses após a data prevista para o início 

comercial e a amortização de até 20 anos, com periodicidade mensal, através do Sistema 

de Amortização Constante (SAC), totalizando os dois itens um prazo de até 25 anos.  

 

Uma das exigências do BNDES, que pode ser uma limitadora para o valor máximo do 

financiamento, é a de que o projeto tenha um Índice de Cobertura do Serviço da Dívida 

(ICSD)66, durante todo o período da amortização do financiamento, de no mínimo 1,3. O 

BNDES flexibiliza esse índice para 1,2, caso a TIR do projeto seja maior ou igual a 8% ao 

ano em termos reais.  

 

                                                 
66 O Índice de Cobertura do Serviço da Dívida é calculado a partir da divisão da Geração de Caixa da 
Atividade pelo Serviço da Dívida, onde: (BNDES, 2008a) 

a) Geração de caixa da atividade = (+) Disponibilidade no ano anterior (+) LAJIDA (EBITDA) (-) I R e CS (+/-) 
Variação de Capital de Giro 

b) Serviço da Dívida = (+) Amortização de Principal (+) Pagamento de Juros 
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O BNDES exige diversas garantias, que variam em função da análise técnico-econômica 

do projeto e dos acionistas. A constituição de Conta Reserva67 é uma das garantias 

exigidas pelo BNDES e deve ser considerada na análise econômica do projeto, pois 

impacta no retorno obtido pelo acionista. O valor da conta reserva não é fixo, tendo sido 

estabelecido para o leilão da usina de Santo Antônio o valor equivalente a, no mínimo, 

três parcelas do serviço da dívida e três parcelas do Contrato de Operação e 

Manutenção. 

 

Entre as alternativas para as demais garantias exigidas pelo BNDES, pode-se destacar: 

penhor de ações; penhor dos direitos emergentes da concessão; penhor dos direitos 

creditórios; reserva de meios de pagamento: vinculação e cessão em garantia, a favor dos 

credores da receita proveniente dos contratos de compra e venda de energia – CCVEs, 

constituição de "pacote de garantias e seguros", com cláusula beneficiária em favor dos 

credores, incluindo, dentre outros: (i) performance bond; (ii) completion bond; e (iii) seguro 

de risco de engenharia, fiança bancária e/ou corporativa.  

 

Além disso, o BNDES exige a comprovação, por parte dos acionistas, da capacidade de 

aportar os recursos próprios, com indicação da origem, disponibilidade e cronograma de 

aportes. 

 

Essas garantias exigidas pelo BNDES, embora a maioria não represente um custo direto 

para o empreendedor, poderão limitar a estratégia de comercialização no ACL, já que é 

necessário ter contratos de longo prazo para atender as exigências do banco. Caso não 

consiga contratos de longo prazo, que são mais difíceis de se obter no ACL, não terá 

como vincular recebíveis como garantia do serviço da dívida do banco. Além disso, os 

recebiveis do ACL poderão ter um risco maior que os recebiveis do ACR, dificultando a 

captação de recursos junto ao BNDES.  

 

Para a liberação de recursos pode-se considerar duas alternativas: i) a liberação somente 

após os sócios terem aportados os recursos de sua responsabilidade, ii) a liberação de 

                                                 
67 A Conta Reserva ou de Garantia retém pagamentos no valor de três prestações, por exemplo, do 
empréstimo com valores que, em última análise, remunerariam sócios e servem para evitar uma inadimplência 
por problemas conjunturais, dando tempo a negociações. As contas reserva deverão vigorar  durante toda a 
vigência do contrato com o BNDES e mantendo, permanentemente, o seu  nível mínimo. 
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recursos simultaneamente, ou seja, o BNDES e os acionistas aportam recursos, ao 

mesmo tempo, na proporção de cada um nas fontes de recursos do projeto.  

 

Esta segunda alternativa de liberação é mais atrativa do que a primeira, já que o capital 

do acionista tem uma remuneração mais alta que o custo dos recursos do BNDES.  

 

4.5.2 Capital Próprio e Juros sobre o Capital Próprio 
 

Ao se considerar o capital próprio como uma das fontes de recursos, observa-se por um 

lado a redução do beneficio fiscal da dívida, ou seja, pagamentos maiores de imposto de 

IR e CSLL, por outro lado a melhora do ICSD. 

 

O capital próprio não tem o mesmo benefício fiscal da dívida. Porém os juros sobre o 

capital próprio, que é uma alternativa de se transferir recursos para os acionistas, poderá 

ser deduzido na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSSL.  

 

Conforme a Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, os Juros sobre Capital Próprio são 

calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação da TJLP. O limite 

de dedutibilidade do JCP corresponde ao maior dos valores entre 50% do lucro líquido ou 

50% dos lucros acumulados do projeto, ou seja: (BRASIL, 2008a) 

 

JCP = mínimo (Patrimônio Líquido x TJLP; máximo (50% LAIR; 50% Lucros 

Acumulados))68

 

Por outro lado, os juros sobre o capital social estão sujeitos à incidência do imposto de 

renda na fonte, à alíquota de 15%, no caso de pessoas jurídicas tributadas com base no 

lucro real.  No entanto, caso a pessoa jurídica seja isenta (fundos de pensão, por 

                                                 
68  Perguntas e Respostas IRPJ 2006 “(...) os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios 
ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e 
limitados à variação pro rata dia da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP. O montante dos juros 
remuneratórios do capital passível de dedução como despesa operacional limita-se ao maior dos seguintes 
valores: a) cinqüenta por cento do lucro líquido do período de apuração a que corresponder o pagamento ou 
crédito dos juros, após a dedução da contribuição social sobre o lucro líquido e antes da provisão para o 
imposto de renda e da dedução dos referidos juros; ou b) cinqüenta por cento dos saldos de lucros 
acumulados e reservas de lucros de períodos anteriores (as reservas de lucros somente foram incluídas para 
efeito do limite da dedutibilidade dos juros a partir de 1º/01/1997).”    
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exemplo) não há incidência do imposto de renda sobre o valor dos juros pagos ou 

creditados. 

 

4.6 IMPOSTO DE RENDA (IR), CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O 
LUCRO LÍQUIDO (CSSL) E DEPRECIAÇÃO 
 
A tributação do Imposto de Renda, no caso de usinas hidrelétricas, pode ser feita de duas 

formas: Lucro Real ou Lucro Presumido. No entanto, se optar pelo Lucro Presumido, a 

empresa deve atender as seguintes exigências: 

 

• a receita total do exercício anterior deve ser inferior a R$ 48.000.000, ou 

proporcional ao número de meses do período, quando inferior a 12 meses; 

• não usufruir de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução de imposto. 

 

Com isso, os empreendimentos de médio e grande porte não podem optar pelo Lucro 

Presumido, pois a receita total supera R$ 48,0 milhões. A Figura 26 a seguir ilustra essa 

relação entre o crescimento da receita, conforme a potência da usina aumenta, e o limite 

de R$ 48 milhões para o Lucro Presumido.   
 

Figura 26. Limite para o Lucro Presumido versus a 
Receita e Potência da Usina  
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OBS: A receita foi estimada para uma tarifa de R$100/MWh e um fator de capacidade de 0,6. 
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Caso a empresa já utilize o regime de lucro real e não seja constituída uma SPE para a 

usina, ou seja, um projeto corporativo, dentro da própria empresa, mesmo que a receita 

seja inferior a R$ 48 milhões, o projeto não poderá ser enquadrado no Lucro Presumido. 

Por conseguinte, os ganhos decorrentes do Lucro Presumido podem ser um dos 

motivadores para as empresas constituírem SPEs onde sejam a única acionista, para o 

desenvolvimento dos seus projetos. As estatais, por impedimentos legais, só podiam 

constituir SPEs em parcerias com outros acionistas, e sem detenção do controle. 

  

No Lucro Presumido, a base de cálculo do Imposto de Renda é obtida por meio da 

aplicação de um percentual sobre a receita bruta da empresa. No caso de geração de 

energia elétrica, a alíquota é de 8%. A esta base é acrescido o somatório das demais 

receitas da empresa, como por exemplo, as aplicações financeiras, compondo o valor 

total tributável.  

 

Para o cálculo do IR, deve-se considerar duas alíquotas: de 15%, incidente sobre a 

parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, de até R$ 240.000,00, e a adicional de 

10%, incidente sobre a parcela que exceder a R$ 240.000,00. Contudo, como os negócios 

em energia elétrica são de grande volume de investimento, a alíquota de incidência do 

IRPJ resultante tende a ser muito próxima do valor máximo de 25%. 

 

Para a Contribuição Social sobre o Lucro, as premissas são as mesmas, sendo o 

percentual da receita total para a base cálculo, no lucro presumido, 12% e a alíquota do 

imposto 9% sobre a base de cálculo, considerando a mesma metodologia do Imposto de 

Renda.  

 

Ao optar pelo Lucro Presumido, conforme exposto nas considerações sobre o PIS e 

COFINS (item 4.2.1), a empresa também estará optando pelo regime de PIS e COFINS 

cumulativo.  

 

O Lucro Real é calculado da mesma forma que o lucro presumido, só que considerando 

como base de cálculo o lucro contábil, isto é, o resultado das receitas tributáveis abatidas 

das despesas dedutíveis. Caso ocorram prejuízos fiscais, estes poderão ser 

compensados nos exercícios posteriores que ocorrerem lucro, até o limite de 30% do 
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lucro líquido ajustado.69 No Lucro Presumido, a empresa não pode abater os prejuízos 

fiscais.70

 

A escolha de regime tributário pode ser uma estratégia para a maximização do retorno do 

acionista. Como nos primeiros anos o grau de endividamento é maior, resultando em um 

lucro menor, pode ser mais interessante optar pelo lucro real. Conforme o endividamento 

diminui e o negócio passa a ficar mais lucrativo, pode se tornar interessante o Lucro 

Presumido. A fim de ilustrar essa idéia, elaboramos o gráfico a seguir, Figura 27, 

mostrando a evolução da carga tributária mínima e máxima de IR, CSSL, PIS e COFINS 

juntos, como um percentual equivalente da receita, conforme a margem de lucro aumenta. 

 

Figura 27. Comparação da Carga Tributária de IR, CSSL, PIS e COFINS no Lucro 
Real e no Lucro Presumido, conforme a Margem de Lucro Aumenta 
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Fonte: Análise Própria 

                                                 
69 SRF – Perguntas e Respostas Pessoas Jurídicas – DIPJ 2006 “Os prejuízos fiscais (compensáveis para fins 
do Imposto de Renda) poderão ser compensados independentemente de qualquer prazo, observado em cada 
período de apuração o limite de 30% (trinta por cento) do lucro líquido ajustado”. - Lei n° 8.981, de 1995, arts. 
42 e 95; Lei n° 9.065, de 1995, art. 15; e IN SRF n° 11, de 1996.
70 SRF – Perguntas e Respostas de Pessoas Jurídicas – DIPJ 2006 -- “O direito à compensação dos prejuízos 
fiscais, desde que estejam devidamente apurados e controlados na parte B do Lalur, somente poderá ser 
exercido quando a pessoa jurídica for tributada com base no lucro real, pois quando a forma de tributação for 
outra não há que se falar em apurar ou compensar prejuízos fiscais. Esse direito, entretanto, não será 
prejudicado ainda que o contribuinte possa, em algum período de apuração, ter sido tributado com base no 
lucro presumido ou arbitrado. Assim, no período-base em que retornar à tributação com base no lucro real 
poderá compensar o prejuízo fiscal constante no Lalur, Parte B, observada a legislação vigente à época da 
compensação.” - IN SRF nº 21, de 1992, art. 22. 
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A Tabela 12, a seguir, mostra o cálculo ilustrado no gráfico na situação onde a margem de 

lucro é equivalente a 40%.  

 

Tabela 12. Cálculo da Carga Tributária Efetiva de IR, CSSL, PIS e COFINS para uma 
Margem de Lucro de 40% 

BASE ALÍQUOTA COMPENSAÇÃO LUCRO ALÍQUOTA TRIBUTAÇÃO

DE DE (1) (2) (3)

RECEITA DESPESAS CÁLCULO MÁXIMA CRÉDITO MÍNIMA MÁXIMA RECEITA PRESUM. MÁXIMA Única

IRPJ 100,00 60,00 40,00 25% 10,00 10,00 100,00 8% 25% 2,00

CSLL 100,00 60,00 40,00 9% 3,60 3,60 100,00 12% 9% 1,08

PIS 100,00 100,00 1,65% SIM 0 1,65 100,00 0,65% 0,65

COFINS 100,00 100,00 7,6% SIM 0 7,60 100,00 3% 3,00

TOTAL 13,60 22,85 6,73

HIPÓTESE IIHIPÓTESE I

LUCRO REAL E SISTEMA DE NÃO-CUMULATIVIDADE 

CARGA TRIBUTÁRIA EFETIVA

TOTAL

LUCRO PRESUMIDO E SISTEMA CUMULATIVO

TRIBUTAÇÃO

 
Fonte: Análise Própria com base em informações do site da Caregnato Advogados 

 

Os investimentos realizados nas áreas da Agência de Desenvolvimento da Amazônia 

(ADA), que compreende o Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, 

Roraima e Tocantins, e da Agência de Desenvolvimento do Nordeste (ADENE), que 

atinge o Maranhão, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe, Bahia, Espírito Santo e o Norte do Estado de Minas Gerais, contam com alguns 

benefícios fiscais que impactam o Imposto de Renda. Conforme a Portaria nº 2.091-A, de 

28 de dezembro de 2007, esses benefícios consistem: 

 

• na redução de 75% no Imposto de Renda devido, pelo prazo de até 10 anos 

(limitado a 2023); 

• na depreciação acelerada incentivada (depreciação integral no próprio ano da 

aquisição), para efeito de cálculo do imposto sobre a renda; 

• na isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – 

AFRMM71 e do IOF nas operações de câmbio de importação. 

                                                 
71 Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004  (...) Art. 5º  O AFRMM incide sobre o frete, que é a remuneração do 
transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro. (...) Art. 6º O AFRMM 
será calculado sobre a remuneração do transporte aquaviário, aplicando-se as seguintes alíquotas: I - 25% 
(vinte e cinco por cento) na navegação de longo curso; II - 10% (dez por cento) na navegação de cabotagem; 
e III - 40% (quarenta por cento) na navegação fluvial e lacustre, quando do transporte de granéis líquidos nas 
regiões Norte e Nordeste. 
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Os benefícios do Imposto de Renda e da depreciação acelerada só se aplicam no caso de 

apuração do IR pelo regime de Lucro Real. Com relação à redução do Imposto de Renda, 

o valor que deixar de ser pago à Receita Federal, em virtude da concessão do incentivo, 

não poderá ser distribuído aos sócios e deverá constituir reserva de capital da empresa 

para ser utilizada apenas em absorção de prejuízos ou aumento de capital social. Caso a 

empresa tenha planos de fazer novos investimentos na região que recebeu o benefício 

(ADA ou ADENE), a hipótese provável, em vários casos, será de utilizar esses recursos, 

resultando em ganho para o acionista, que deixará de fazer novos aportes de capital. 

 

A depreciação, embora seja tratada como despesa dedutível de imposto no demonstrativo 

de resultados, é diferente das demais despesas por ser encargo, não caixa, isto é, não há 

saídas de caixa associadas a essa despesa. Contudo, oferece um benefício por reduzir o 

resultado tributável da empresa e cria uma economia de impostos. Os benefícios 

tributários da depreciação podem ser definidos da seguinte forma: 

 

benefício tributário da depreciação = depreciação * alíquota de imposto marginal 

 

A depreciação acelerada incentivada, para fins de cálculo de IR, resulta em um imposto a 

pagar menor, nos primeiros anos, que é justamente o mais crítico do projeto, por causa do 

serviço da dívida elevado. Além disso, reduz o efeito da inflação na depreciação do 

imobilizado, que por ser constante em termos nominais, é decrescente em termos reais. O 

benefício fiscal decorrente da depreciação é conseqüentemente decrescente em função 

do tempo e da inflação. Portanto, quanto menor for o prazo da depreciação, melhor para o 

acionista. 

 

4.7 INVESTIMENTO: 
  

O orçamento da obra é um dos itens mais importantes do projeto. Esse item contempla 

todos os custos para a construção da usina, referentes a: terrenos e servidões e outras 

ações ambientais, casa de força - obras civis, desvio de rio, barragem, vertedouro, 

tomada de água e adutoras, turbinas e geradores, equipamento elétrico acessório, 
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diversos equipamentos de usina, estradas de rodagem, de ferro e pontes, custos 

indiretos, entre outros. (ELETROBRÁS, 2008a) 

 

O orçamento deve incluir também custos com o sistema de transmissão de energia 

associados a Linhas de Transmissão e Subestações, necessárias à entrega da energia 

até o ponto de conexão. 

 

Para a execução da obra normalmente é contratado um EPCISTA, empresa de 

engineering, procurement a construction. A contratação de um EPCISTA tem diversas 

vantagens para os empreendedores: 

 

• substitui a contratação de diversos fornecedores para a execução da obra, por um 

único contrato, contemplando: montagem, equipamentos e projetos; 

• redução de prazos; 

• redução de custos → equipamentos compartilhados; 

• possibilidade de garantia de performance; 

• bancabilidade. 

 

4.8 VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO 
 
As variações no capital de capital de giro de uma empresa afetam os fluxos de caixa da 

mesma e têm que ser levadas em conta no cálculo dos fluxos de caixa do acionista. O 

capital de giro de um negócio é a diferença entre o seu ativo circulante e o passivo 

circulante. Quando o capital de giro aumenta de um ano para o outro, ocorre o 

equivalente a uma saída de caixa, por outro lado, diminuições de capital de giro 

equivalem a entradas em caixa.  

 

No caso dos projetos de hidrelétricas, os aumentos no capital de giro sendo decorrentes 

do aumento do ativo circulante (contas a receber de clientes ou caixa mínimo, por 

exemplo), podem ser reflexos do aumento do faturamento causado pelo reajuste tarifário 

ou por causa de um novo contrato de venda de energia para consumidores livres, com 

preço maior.  
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A variação do capital circulante líquido tende a ser mais negativa no primeiro ano do 

projeto, por causa do descasamento que existe entre os valores faturados no primeiro ano 

de operação e os valores arrecadados. Normalmente, considera-se uma defasagem de 30 

dias entre um e outro. O mesmo ocorre com relação aos pagamentos (impostos, 

encargos,...), contudo, como esses valores costumam ser menores que a receita, a 

variação do capital circulante líquida tende a ser ligeiramente negativa ao longo de todo o 

estudo. 

 

Considerando que não haverá inadimplência durante os 30 anos de operação comercial 

da usina, pode-se tomar como base que o prazo médio de recebimento será de 30 dias 

durante todo o período do estudo. 
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CAPITULO 5 – ESTUDO DE CASO 
 

Neste capitulo será apresentado um estudo de caso referente à análise de um projeto de 

hidrelétrica. O objetivo é ilustrar na primeira etapa o fluxo de caixa do acionista para 

determinadas premissas e considerações. Em seguida, é apresentado o efeito na tarifa de 

comercialização de alterações em algumas variáveis, para a mesma rentabilidade do 

acionista. Essas variáveis estão  divididas em quatro grupos, com base nos seguintes 

critérios:  

 

(i) com incertezas: TFSEE, TUSDg e TUST, cujos  dados históricos indicam 

crescimento acima da inflação, orçamento e a taxa de juros real do BNDES, 

que pode ser menor caso se considere um cenário de inflação média mais alta, 

sem contudo alterar a TJLP; 

(ii) aplicáveis em empreendimentos específicos: benefícios fiscais regionais da 

ADA e ADENE (depreciação acelerada e redução de 75% do IR nos primeiros 

10 anos) e ampliação do prazo de amortização do financiamento do BNDES de 

16 anos para 20 anos, como já ocorre para empreendimentos com mais de 

2000 MW; 

(iii) alternativas tributárias: adoção do regime de lucro presumido, ao invés do lucro 

real; 

(iv) possiveis iniciativas governamentais: utilização de recursos da Reserva Global 

de Reversão (RGR) para financiar 10% do investimento total e adoção do 

regime de PIS/COFINS cumulativo. 

 

Dessa forma, pretende-se ter uma percepção do impacto dessas variáveis na tarifa de 

comercialização.  
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5.1 INFORMAÇÕES GERAIS DO ESTUDO DE CASO 
 

O estudo de caso será a análise financeira da usina hidrelétrica Barra do Pomba,  cujos 

os estudos de viabilidade foram aprovados pela ANEEL e que terá a concessão leiloada 

possivelmente em 2008. A entrada em operação dessa usina está prevista pela EPE, 

conforme Plano Decenal 2007-2016, para janeiro de 2013. A potência instalada será de 

80,00 MW e a garantia física de 53,1 MW. O aproveitamento hidrelétrico está situado no 

rio Paraíba do Sul, no Estado do Rio de Janeiro, a cerca de 200 km da capital do estado e 

a 10 km a montante da cidade de Cambuci. 

 

A Feema emitiu a Licença Prévia (LP), em 16/12/2005. No entanto, essa LP foi revogada 

em 26/12/2006. Em 28/05/2007, a agente ambiental requereu nova emissão de Licença 

Prévia, e assim que esta for emitida o empreendimento estará habilitado a participar dos 

Leilões de Energia.  

 

A usina deverá ser conectada no barramento de 138 kV da subestação Italva, da Ampla 

Energia e Serviços SA, por meio de uma linha de transmissão de 40 km, em 138 kV. A 

Figura 28, a seguir, mostra configuração do Sistema Interligado Nacional (SIN) previsto 

para 2011, na região de localização da usina.  

 

Figura 28.  Localização da Usina Barra do Pomba. 

 

Usina Barra  
do Pomba 

Fonte: EPE 
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5.2 ANÁLISE FINANCEIRA DO PROJETO 
 

A análise da viabilidade financeira da usina Barra do Pomba foi com base no fluxo de 

caixa projetado do acionista, elaborado por meio de planilhas de Excel, com 

desenvolvimento próprio. O resultado inicial mostra a análise financeira do projeto para as 

premissas detalhadas a seguir. 
 

5.2.1 Premissas da Análise 
 
O período do fluxo de caixa é de 35 anos, sendo cinco anos de construção, que inclui um 

ano para execução de atividades preparatórias mais  quatro anos para a construção da 

usina. 

 

Não se considerou uma perpetuidade no final do fluxo de caixa, já que os novos contratos 

de concessão não consideram a possibilidade de renovação da concessão. 

 

Considerou-se o valor de reversão do imobilizado líquido para o acionista no final da 

concessão. 

  

O modelo foi elaborado em moeda corrente, assumindo uma variação anual de 4,5% para 

todos os indicadores, em todos os anos.  

 

Não foram consideradas as receitas nem as despesas com compra e venda de energia no 

mercado de curto prazo (CCEE). Ou seja, foi assumido que as exposições positivas e 

negativas se igualam no longo prazo.  

 

Considerou-se o orçamento estimado pela EPE referente à análise preparada para o 

leilão A-5 de 2007, sendo os valores atualizados de dezembro de 2006 para dezembro de 

2007 pelo IGP-M do período, e reduzidos em 9,25% em decorrência do beneficio fiscal do 

Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura (REIDI) - essa 

redução no investimento só não foi considerada para os custos indiretos e seguros (item 

4.2.2). 
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Os custos de investimento do empreendimento, estimados pela EPE (2007c), para 

implantação da usina Barra do Pomba foram 32,45% menores que o orçamento proposto 

pelo requerente. A Tabela 13, a seguir, mostra o orçamento com e sem a aplicação do 

REIDI, em valores reais, referenciados a dezembro de 2007 e em valores nominais, 

calculados com base em uma inflação projetada de 4,5% a.a..  

 

Tabela 13. Orçamento do Empreendimento 
R$ Mil

ORÇAMENTO

COM REIDI SEM REIDI COM REIDI SEM REIDI

Meio Ambiente 26.467 29.164 29.763 32.796 100%

Obras Civis 97.485 107.422 109.626 120.800 100%

Equipamentos 100.341 110.568 112.837 124.338 100%

Conexão 10.296 11.346 11.579 12.759 100%

Sub-Total 234.589 258.500 263.804 290.693

Custo Indireto e Seguros 19.772 19.772 26.885 27.359 0%

TOTAL (EPE) 254.361 278.272 290.689 318.052

Itens com 
REIDI

NOMINALREAL

 
Fonte: Análise Própria 

 
Acrescentou-se ao orçamento os prêmios de seguros: performance, compliance e riscos 

de engenharia (item 4.3.3), estimados conforme a tabela 14 a seguir. 

 
Tabela 14. Custo dos Seguros 

R$ Mil

Seguros % Prêmio

Performance 0,75% 775               

Riscos Operacionais 0,80% 1.835            

Compliace 1,0% 2.293            

% do Investimento Segurado

10%

89%

89%  
Fonte: Análise Própria 

 
A comercialização de energia considerou a venda de 100% da energia assegurada, 

53MW, para o ACR. A tarifa de comercialização foi o preço de referência desse 

empreendimento, R$ 120,44 / MWh, calculado pela EPE (2007c) para o leilão de outubro 

de 2007. Esse valor ficou abaixo do preço médio da energia hidrelétrica comercializada 

nesse leilão. A Tabela 15, a seguir, mostra o resultado da energia comercializada nesse 

leilão, proveniente de empreendimentos hídricos. 
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Tabela 15. Resultado do Leilão A-5 de Outubro de 2007  

Vendedor Usina Rio Submercado Potência
(MW)

Lastro
(MW)

Energia Vendida 
(MW médios) Preço Lance Preço Venda 

(R$/MWh)

Cemig GT Funil Grande SE 180 43 43 126 126

Eletrosul São Domingos Verde SE 48 36 36 127 127

Foz do Chapecó Foz do Chapecó Uruguai S 855 259 259 125 131

Gefac Serra do Facão São Marcos SE 213 182 121 115 131

Sesa Estreito Tocantins N 1.087 256 256 126 127
Fonte: Elaboração própria com base na apresentação do Sergio Matias da Eletronuclear e informações da ANEEL

Usinas Hidrelétricas

 
 
Os impostos sobre a receita e encargos setoriais foram calculados, conforme descrito no 

capitulo 4. A seguir são apresentadas algumas tabelas, de elaboração própria, ilustrando 

os cálculos de alguns encargos setoriais. 

 
Tabela 16. Uso do Bem Público - UBP 

UBP
Preço do Lance (PL) 120,4
Garantia Física (GF) 53,1
Custo Marg. de Referência (CMR) R$/MWh 141,00
VP 0,61
UBP R$/ano 341.385       

UBP = (8760/100) x VP x GF x PL 

 
Figura 29. Valor da UBP para Vários 
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Tabela 17. Taxa de Fiscalização  

da ANEEL 
TFSEE
Potência da Usina (P) MW 80
Alíquota 0,50%
Benefício Econômico (Bg) R$/KW 303,78
TFSEE (R$/ano) 121.512  

TFSEE = P x 0,5% x Bg 

 
 

 

Tabela 18. Contribuição do ONS 
Valores em R$

Contribuição do ONS
Contribuição de 2007 (usina de 87MW) efetivo 12.681,45
Contribuição de 2007 (usina de 80MW) estimado 11.661,10
inflação (IGPM 2007) 4,5%
Contribuição de 2008 estimado 12.180,92    

 

Tabela 19. CFURH 
CFURH
Energia Gerada (GH) MW 53,1
Alíquota 6,75%
Tarifa Atualizada de Ref. (TAR) (R$/MWh) 60,04
CFURH  (R$/ano) 1.885.138  

CFURH = GH x TAR x 6,75% 

Tabela 20. Custo de Distribuição 
Custo de Distribuição
Potência Instalada (P) MW 80
TUSDg R$/KMW.mês até 03/2008 4,22
TUSDg R$/KMW.mês até 03/2009 4,41
TUSDg média 4,36
Custo Distribuição 2008 R$/ano 4.187.928  

 Custo de Distribuição= P x TUSDg x 12 x 1000  

 
Tabela 21. Custo de Transmissão 

Custo de Transmissão
Potência Instalada (P) MW 80
TUST (2012) R$/KMW.mês 2,65
Custo Transmissão 2012 R$ 2.544.000  
Custo de Transmissão= P x TUST x 12 x 1000 
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As despesas administrativas foram estimadas em R$ 2,2 milhões/ano, conforme 

considerações abordadas no capitulo 4 (item 4.4.1). 

 

As despesas de operação e manutenção (O&M) foram os valores estimados pela EPE 

(2007c), atualizados pelo IGP-M do período: R$ 5,99 / MWh. 

 

Os seguros para riscos operacionais All Risks foi estimado em 0,5% do investimento 

nominal, com atualização pela inflação durante todos os anos de operação comercial. 

 

A depreciação foi calculada linearmente, com prazo de 30 anos para todos os itens do 

imobilizado. 

 

O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro foram calculados com base 

no lucro real. O projeto pode ser enquadrado no lucro presumido, quando a tarifa de 

comercialização for inferior a R$ 103,19 / MWh. 

 

As fontes de recursos do estudo consideraram que cerca de 77% do investimento 

inicial será proveniente de financiamento do BNDES e 23% proveniente de capital 

próprio. A participação do BNDES seguiu a regra do banco, que é de financiar até 85% 

dos itens financiáveis (item 4.5.1).  

 

As condições contratuais do BNDES foram as usuais para usinas hidrelétricas com 

menos de 2000 MW, dentro do Programa de Aceleração do Crescimento – (PAC): 

 

• Amortização: 16 anos pelo SAC; 

• Carência do serviço da dívida: 5,5 anos (seis meses após início da operação 

comercial); 

• Caixa vinculado equivalente a três meses do serviço da dívida do ano seguinte, 

adicionado de três meses do valor previsto para O&M;  

• Taxa de Juros de Longo Prazo – (TJLP) - média projetada em 6,25%; 

• Spread total sobre a TJLP de 2,25%, referente à remuneração básica do BNDES, 

à taxa de risco de crédito do BNDES, á comissão do agente financeiro e ao spread 

de intermediação financeira (ver tabela 11 do item 4.5.1). 

 

A Figura 30 a seguir mostra a composição das fontes de recursos. 

 

 

 113



 

Figura 30. Fonte de Recursos 

Fontes de Recursos

R$ 66.456 mil 
23%

R$ 224.234 mil 
77%

Capital Próprio BNDES
 

Fonte: Análise Própria 

O cronograma de investimentos foi o considerado pela EPE no estudo citado, sendo 

os recursos do BNDES e de capital próprio aplicados simultaneamente.  A Figura 31 

mostra as liberações abertas por fonte de recursos. 

 

Figura 31. Cronograma de Liberações por Fonte de Recursos 
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Fonte: Análise Própria 

 

5.2.2 Resultados da Análise: 
 

O fluxo de caixa projetado do empreendimento Barra do Pomba considera a receita 

constante em termos reais, já que considerou-se como premissa a comercialização de 

100% da energia no ACR. O EBITDA também se mantém relativamente constante, 

uma vez que não foi considerado o crescimento de despesas em percentual superior 
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ao da inflação, IPCA. O fluxo de caixa do acionista é crescente, pois o serviço da 

dívida é decrescente. A Figura 32, a seguir, ilustra o comportamento dessas contas. 

 

Figura 32. Receita Bruta, EBITDA e Fluxo de Caixa do Acionista (Valores Reais)  
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Fonte: Elaboração própria 

 
OBS: De forma a facilitar a análise ajustou-se os resultados da simulação a valores reais e optou-se em 

apresentar os mesmos por meio de gráfico.  

 

Nesse empreendimento os acionistas terão que aportar cerca de R$ 66,5 milhões 

durante os cinco anos de construção, e terão um fluxo de caixa crescente ao longo 

dos 30 anos de operação comercial. Nos primeiros anos, o fluxo de caixa do acionista 

é menor por causa do serviço da dívida.  

 

Para a tarifa de referência definida pela EPE (2007c) para esse empreendimento,  

R$ 120,44/MWh, a taxa interna de retorno real do acionista foi de 13,52% a.a.. 

 

No entanto, a tarifa de comercialização é definida somente no leilão, refletidas as 

expectativas e considerações de cada investidor. Quanto menor for a tarifa de 

comercialização, menor será o retorno do acionista. A Figura 33, a seguir, mostra 

como a rentabilidade do acionista diminui, conforme a tarifa de comercialização 

diminui. 

 



Figura 33. Rentabilidade do Acionista x Tarifa de Comercialização  
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5.3 IMPACTO DE DIVERSAS VARIÁVEIS NA TARIFA DE 
COMERCIALIZAÇÃO   
 

Alterações em determinadas variáveis podem causar tanto um aumento como uma 

redução na tarifa de comercialização de equilibrio para uma determinada rentabilidade. 

A seguir são mostrados os efeitos na tarifa de comercialização de alterações em 

diversas premissas e variáveis da análise. 

 

5.3.1 Incerteza nos Custos ou na Taxa de Juros Real do BNDES 
 

O orçamento do investimento, por exemplo, pode ser maior ou menor de um 

empreendedor para o outro. Essa situação ficou evidente na variação de 32% entre o 

valor estimado pela EPE e o proposto pelo empreendedor. Os custos de transmissão, 

distribuição e TFSEE também são fatores de incerteza, que podem crescer mais que a 

inflação. No capitulo 4 (item 4.3.4) é mostrado que a TFSEE e o custo de distribuição 

(item 4.3.9) aumentaram nos últimos anos de forma aleatória e, em média, mais que a 

inflação. O custo de transmissão (item 4.3.8) também é um fator de incerteza. No 

capitulo 4 é mostrado que para outros empreendimentos localizados no estado do Rio 

de Janeiro foi estimado, em 2007, um crescimento real dessa despesa. Acrescenta-se 

também a incerteza com relação à taxa de juros real do BNDES, que pode ser menor 

para cenários otimistas, com inflação média mais alta e mesmo nível de Taxa de Juros 

de Longo Prazo (TJLP). Dessa forma, a Tabela 22, a seguir, mostra o efeito na tarifa 

 116



de comercialização de alterações nessas variáveis para o mesmo nível de retorno do 

acionista. 

 

Tabela 22. Efeito de Variáveis de Incerteza na Tarifa de Comercialização 

Variáveis de Incerteza Descrição Impacto na Tarifa   
(R$/MWh)

Nova Tarifa 
(R$/MWh)

Valor do Investimento aumento de 10% 8,79 129,23

Custos de Transmissão aumento real de 1% a.a.
após 2012 0,44 120,88

Custos de Distribuição aumento real de 1% a.a. 1,11 121,55

TFSEE aumento real de 2,5% a.a. 0,10 120,54

Efeito conjunto de todas as variáveis acima 10,44 130,88

Taxa de juros real do BNDES redução de 1% a.a. (2,50) 117,94  
 

5.3.2 Benefícios Fiscais e Prazo de Amortização do BNDES 
 

Alguns empreendimentos, que podem até vir a concorrer com a usina Barra do Pomba 

no leilão, podem contar com benefícios fiscais regionais (depreciação acelerada, 

redução de 75% do IR nos primeiros 10 anos) e/ou condições de financiamento 

diferenciadas (prazo de amortização de 20 anos). Na Tabela 23, a seguir, é 

apresentado o efeito na tarifa de comercialização dessas variáveis para uma 

determinada taxa de retorno. 

 

Tabela 23. Efeito na Tarifa de Comercialização de Condições Aplicáveis a 
Empreendimento Específicos    

Situação em que são Aplicados Condições Aplicáveis a 
Empreendimentos Específicos Descrição Impacto na Tarifa   

(R$/MWh)
Nova Tarifa 
(R$/MWh)

Empreendimentos com mais 
de 2000MW Financiamento do BNDES aumentar amortização de 

16 para 20 anos (4,04) 116,40

Empreendimentos na área da 
ADA e ADENE Depreciação Acelerada no imobilizado total (8,35) 112,09

Empreendimentos na área da 
ADA e ADENE Redução de 75% do IR durante os primeiros 10 anos (10,50) 109,94

Efeito conjunto de todas as variáveis acima (15,59) 104,85  
 

Pode-se notar que o efeito conjunto dessas três variáveis acima é menor que o 

somatório do efeito individual das mesmas. Isso ocorre pois o beneficio fiscal da 

depreciação acelerada passa a ser menor quando o empreendimento já conta com a 

redução de 75% do IR nos primeiros 10 anos. 
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5.3.3 Lucro Presumido x Lucro Real 
 

Os projetos com receita bruta anual inferior a R$ 48,0 milhões, desde que 

desenvolvidos por meio de SPEs, podem adotar o regime de Lucro Presumido. Nesse 

regime tributário, conforme exposto no capitulo 4 (item 4.6), o pagamento de Imposto 

de Renda passa a ser com base em um percentual calculado sobre a receita e o 

PIS/COFINS passa a ser pelo regime cumulativo. Essa forma de tributação costuma 

ser menos onerosa para o acionista. A Tabela 24, a seguir, mostra a tarifa de 

comercialização de equilibrio, que resulta na mesma rentabilidade do acionista que no 

lucro real, ao se considerar o lucro presumido. 

 

Tabela 24. Efeito na Tarifa de Comercialização do Lucro Presumido   

Alternativa de Regime Tributário Impacto na Tarifa   
(R$/MWh) Nova Tarifa (R$/MWh)

Lucro Presumido (17,16) 103,28
 

 

Observa-se que o regime de lucro presumido permite uma redução significativa da 

tarifa de comercialização. No entanto, para essa tarifa de R$ 103,28 / MWh a receita 

bruta será de R$ 48,04 milhões, superando ligeiramente a receita máxima para 

enquadramento no regime de lucro presumido. No entanto, o empreendedor poderá 

reduzir um pouco a sua rentabilidade, de 13,52% a.a. (caso inicial) para 13,49% a.a., 

aceitando uma tarifa de comercialização de R$ 103,19 / MWh, enquadrando o negócio 

no regime de lucro presumido. 

 

5.3.4 RGR e PIS/ COFINS Cumulativo 
 

Além dessas variáveis citadas, existem outras que também poderiam contribuir para a 

modicidade tarifária, mas que para tanto dependem de iniciativas governamentais. Os 

recursos da RGR, que estão sendo aplicados atualmente em financiamentos de 

programas governamentais destinados à universalização da energia elétrica, poderiam 

ser utilizados também para financiar um pequeno percentual dos empreendimentos 

hídricos menos competitivos, ou que não pudessem contar com os benefícios fiscais 

regionais da Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADA) e Agência de 

Desenvolvimento do Nordeste (Adene). Analisou-se o efeito na tarifa de 

comercialização do financiamento de 10% do investimento total, para uma taxa de 

juros nominal de 7,0% a.a., carência de seis anos e amortização em 15 anos.  
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Outra iniciativa governamental pode ser a adoção do regime de PIS e COFINS 

cumulativo. O benefício fiscal associado às isenções do PIS e COFINS no 

investimento, em decorrência do REIDI, causa por um lado a redução do investimento 

e por outro o aumento no recolhimento de PIS e COFINS, quando recolhido pelo 

regime não cumulativo. O aumento no recolhimento desses impostos ocorre, pois com 

o REIDI não se pode considerar os créditos oriundos do imobilizado adquirido com as 

isenções do PIS e COFINS. Nesse contexto, a possibilidade de recolher pelo regime 

cumulativo passa a ser ainda mais interessante.  A Tabela 25 mostra o efeito na tarifa 

de comercialização do financiamento de parte do investimento com recursos da RGR 

e dos recolhimentos do PIS e COFINS pelo regime cumulativo. 

 

Tabela 25. Efeito na Tarifa de Comercialização da RGR e do PIS / COFINS 
Cumulativos 

Proposta Descrição Impacto na Tarifa   
(R$/MWh)

Nova Tarifa 
(R$/MWh)

Utilização de recursos da RGR Cobertura de 10% do 
Investimento (10,07) 110,37

Regime de PIS/COFINS cumulativo (5,22) 115,22

Efeito conjunto de todas as variáveis acima (14,72) 105,72
 

 

Portanto, observa-se que a redução de incertezas com relação à projeção de encargos 

setoriais, taxa de juros real do BNDES, extensão de benefícios fiscais regionais a 

todos os empreendimentos e outras iniciativas governamentais podem contribuir para 

a modicidade tarifária. 
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CAPITULO 6 – CONCLUSÃO 
 
 

Esta dissertação teve como objetivo a compreensão de diversos aspectos financeiros 

associados aos investimentos do setor elétrico. A revisão do histórico do setor foi 

importante para perceber que os investimentos podem ser oriundos tanto do setor 

privado como do setor público. No entanto, nos dois casos, observa-se que as receitas 

devem remunerar de forma adequada o capital investido. O controle dos reajustes 

tarifários pelo Governo, observado várias vezes em momentos diferentes, inibiu a 

expansão dos investimentos privados e piorou a situação financeira das empresas 

públicas, comprometendo a sustentabilidade do crescimento da oferta de energia. 

 

Todas as fontes de recursos tiveram papel importante na expansão do setor: geração 

interna, financiamentos, aportes do Tesouro, impostos e encargos setoriais. Contudo, 

nenhuma fonte, de forma isolada, foi suficiente para atender a necessidade de 

recursos do setor, sem causar resultados indesejáveis.  

 

A cláusula ouro incentivava a aplicação de recursos próprios e a geração interna de 

recursos, no entanto, causou o aumento excessivo nas tarifas e até a redução no 

consumo de energia, que não eram desejáveis pelo Governo. 

 

A utilização de aportes do Tesouro e de recursos de impostos e encargos setoriais 

para realização dos investimentos atendeu, temporariamente, à necessidade do setor, 

e contribuiu com os objetivos do Governo de modicidade tarifária e de contenção dos 

lucros das empresas privadas. No entanto, o aumento contínuo da carga tributária e 

dos aportes do Tesouro não era sustentável. 

 

Os recursos de terceiros também foram importantes, no entanto o endividamento 

excessivo de algumas empresas e restrições conjunturais à obtenção de novos 

financiamentos no mercado externo dificultou a continuidade desse padrão de 

financiamento.  

 

Da mesma forma que ocorreu na década de 50, a tendência atual de se utilizar o  

BNDES como principal fonte de recursos do setor pode não ser sustentável no médio 

prazo, ou então implicar em prejuízos a outros setores importantes da economia, pois, 
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por um lado os investimentos tendem a ser crescentes, enquanto, por outro, os prazos 

para o retorno dos financiamentos concedidos aumentaram significativamente.  

 

A definição de uma rentabilidade fixa para a remuneração dos investimentos também 

não teve sucesso, ou a rentabilidade era considerada insuficiente pelos investidores, 

ou a metodologia, base de remuneração, era considerada inadequada. Além disso, as 

tarifas de energia elétrica, tanto finais quanto as de suprimento, eram utilizadas como 

instrumento de contenção de inflação, impossibilitando a obtenção efetiva da 

remuneração estabelecida. 

 

Embora o setor privado tenha contribuído bastante com os investimentos do setor, a 

participação do Estado se mostrou decisiva para a expansão da oferta e modicidade 

tarifária. O Estado teve historicamente uma participação importante na expansão dos 

investimentos do setor, disponibilizando recursos de fundos setoriais, do Tesouro 

Nacional e do BNDES, concedendo incentivos fiscais por meio do recolhimento de 

tributos em condições diferenciadas e realizando investimentos diretos através de 

empresas Estatais. 

 

As atuais críticas do setor privado à expansão dos investimentos público, também 

existiram após o término da segunda guerra mundial, 1945, quando predominaram os 

investimentos oriundos de estatais.    

 

A participação de pequenos investidores sempre se mostrou marginal e nunca foi 

muito relevante no total dos investimentos do setor. A necessidade de investimentos 

elevados e crescentes foi incompatível com a participação mais expressiva de 

empresas de pequeno porte, já que a geração de caixa e capacidade de 

endividamento dessas empresas é muito menor.  

 

As reformas realizadas no setor a partir da década de 90 estimularam a competição e 

criaram gradativamente a percepção de um ambiente mais seguro para os novos 

investimentos. 

 

Após 2003, os investimentos das estatais voltaram a ser expressivos, já que grande 

parte da geração de recursos do setor está concentrada justamente nessas empresas, 

que respondiam pela maior parte da geração do país. No entanto, a capacidade de 

investimento dessas empresas poderá diminuir significativamente após 2015, por 

causa do vencimento de várias concessões de usinas hidrelétricas. Caso haja uma 
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redução na geração interna de recursos do setor, que foi historicamente uma das 

principais fontes de recursos para investimentos, poderá ocorrer uma redução na 

capacidade de investimento das empresas, já que terão menos recursos próprios e 

menor capacidade de captar recursos de terceiros.  

  

A participação do setor privado no segmento de geração está crescendo 

gradativamente, sob a forma de capital, de empresas privadas: nacionais e 

estrangeiras, e de empréstimos e de captações no mercado de capitais. No entanto, a 

participação do setor privado, no segmento de geração, ainda é limitada pela 

rentabilidade dos novos investimentos e pelo curto histórico da atual regulamentação 

do setor, que inibe a entrada mais agressiva de novos investidores.  

 

Os critérios de decisão dos novos investimentos estão se diferenciando dos 

observados no passado, quando o Estado era o maior ou único investidor e a decisão 

pela construção de um determinado empreendimento era influenciada por orientações 

políticas estaduais e regionais, além de pleitos de desenvolvimento regional. No 

passado a questão do impacto ambiental, rentabilidade e riscos no empreendimento, 

não tinham tanta força como se observa atualmente. Assim, temos uma ruptura nos 

critérios de decisão de investimento, colocando o aspecto financeiro do negócio como 

fator decisivo.  

 

Com base no modelo CAPM e em parâmetros calculados pela ANEEL, para o custo 

de capital próprio das distribuidoras, que podem servir de referência para o setor de 

geração, mostrou-se que o risco regulatório, cambial e país causam um aumento de 

até 8% na rentabilidade mínima (real) do acionista, que passa de 5,6% a.a. para 

13,6%. a.a.  

 

Esse aumento de 8% no custo de capital próprio é decorrente: (i) do prêmio de risco 

país (4,8%), que teve valor elevado por causa dos dados históricos, (ii) do prêmio de 

risco regulatório (1,4%), que foi considerado pela ANEEL, por causa do método de 

preços máximos utilizado no setor de distribuição72 e (iii) do prêmio de risco cambial 

(1,7%), que também teve o resultado afetado por dados históricos.  

 

                                                 
72 Embora o método de preços máximos não se aplique ao setor de geração identificaram-se outros riscos 
regulatórios associados a esse segmento, tais como: revisão da energia assegurada da usina, mudanças 
na metodologia e nos modelos de cálculo do preço da energia comercializada no âmbito da CCEE; 
mudanças no valor e na metodologia do cálculo do encargo de transmissão e de distribuição do gerador e 
curto histórico do novo marco regulatório. 
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Contudo, identificou-se que nos últimos anos houve uma melhora significativa em 

diversas variáveis econômicas, acompanhadas regularmente pelas agências 

internacionais especializadas em avaliar a classificação de risco dos paises, que tem 

permitido uma melhor classificação de risco do Brasil. Dessa forma, espera-se que as 

séries históricas que medem o risco país tenham média decrescente com o passar do 

tempo, refletindo a melhor classificação de risco do país e resultando na redução do 

custo de capital próprio. Como no setor de geração não estão previstas revisões 

tarifárias como ocorre no setor de distribuição, a tarifa não será ajustada caso o risco 

país diminua. Portanto, entende-se que a expectativa do risco país permanecer em 

níveis bem inferiores aos observados no passado torna mais aceitável, por parte do 

investidor, um prêmio de risco menor que o calculado com base em séries históricas.  

 

O risco cambial, da mesma forma que o risco país, também foi calculado pela ANEEL 

com base em dados históricos, do mercado futuro cambial da BMF. No entanto, uma 

expectativa de queda desse risco cambial, fundamentada na melhora das variáveis 

econômicas do país, também torna mais aceitável, por parte do investidor, um prêmio 

de risco menor, que o calculado somente com base nos dados históricos.   

 

No entanto, conclui-se que esses prêmios de riscos e o custo de capital próprio são 

somente referências de rentabilidade, podendo o investidor aceitar valores próximos, 

conforme a sua percepção de risco e motivação pelo negócio73.  

 

Sugere-se que em trabalhos futuros seja analisado o prêmio de risco país e cambial, 

com base em dados projetados e não com base em dados históricos.  

 

A rentabilidade deixou de ser fixa como no passado e passou a ser uma função do 

leilão de energia, da estratégia de comercialização da energia para o ACL e ACR e da 

eficiência dos empreendedores com relação aos investimentos, custos operacionais, 

planejamento tributário e estruturação do funding do negócio. Assim, alguns 

empreendimentos podem ser mais interessantes para alguns investidores do que para 

outros. 

 

Para a análise da rentabilidade dos novos investimentos é necessário o conhecimento 

de diversas variáveis, já que algumas delas: comercialização e impostos oferecem 

alternativas que podem afetar a rentabilidade do acionista. Na comercialização existe 

                                                 
73 Como, por exemplo, deve ter acontecido no leilão da Usina de Jirau, no rio Madeira.  
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a possibilidade de venda para o ACR e ACL, sendo que a destinação de parte da 

energia para o ACL pode ser uma estratégia interessante para o empreendedor, pois 

possibilita a compensação de créditos de ICMS adquiridos durantes os investimentos. 

Esses créditos normalmente não são compensados, na venda de energia para o ACR, 

já que o ICMS é diferido nesse ambiente de comercialização, onerando o 

investimento. No entanto, quando a venda de energia ocorre no ACL e o comprador 

está no mesmo estado do gerador poderá ocorrer à compensação de créditos de 

ICMS. No imposto de renda, quando a receita é inferior a R$ 48,0 milhões por ano, 

existe a alternativa de se adotar o regime de lucro presumido, que resulta em uma 

carga tributária menor, para determinadas margens de lucros.   

 

O estudo de caso mostrou o efeito de diversas variáveis, agrupadas conforme suas 

características, na tarifa de comercialização da usina Barra do Pomba. Foram 

consideradas variáveis de incerteza, conforme análises realizadas ao longo desse 

trabalho, a TFSEE, a TUSDg, a TUST, os investimentos e a taxa de juros real do 

BNDES. Dessas variáveis a que teve maior impacto na tarifa de comercialização foi à 

variação de 10% no valor do investimento. Essa diferença, embora significativa parece 

ser razoável, já que as previsões da EPE e dos empreendedores tiveram variação de 

até 32,5%.  

 

Os benefícios fiscais regionais, as condições diferenciadas de financiamento e a 

adoção do regime de lucro presumido, que são aplicados a determinados 

empreendimentos, resultam em reduções significativas na tarifa de comercialização.  

 

Finalmente, identificou-se que algumas iniciativas governamentais, como a utilização 

da RGR para financiar um percentual do investimento e a adoção do regime de PIS e 

COFINS cumulativo, poderão contribuir para a modicidade tarifária. 
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