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EMPRESAS 

Enel surpreende ao ofertar R$ 7,56 bi por Eletropaulo 

A proposta vencedora apresentada na quarta-feira pela Enel para adquirir a Eletropaulo, de R$ 
45,22 por ação, indica que o grupo italiano deve conseguir o controle da distribuidora de energia 
paulista no leilão que vai liquidar a oferta pública de ações, na segunda-feira. 

O preço oferecido foi 29,2% acima do valor do papel no fechamento do pregão na B3, de R$ 
35,00, e quase 15% superior ao preço ofertado pela Neoenergia (R$ 39,53). 

Os lanceis finais de Enel e Neoenergia foram antecipados pelo Valor PRO, serviço de 
informações em tempo real do Valor, no início da noite de quarta-feira. 

"É um preço extremamente atrativo para os acionistas. Minha visão é que a meta de 50% mais 
uma ação, que é o que a Enel busca no leilão, vai ser atingida", disse ao Valor uma fonte da 
distribuidora que preferiu falar sob condição de anonimato em razão da transação ainda não ter 
sido concluída. 

Apenas a venda das fatias da americana AES e do BNDES na Eletropaulo, de 16,8% e 18,7%, 
respectivamente, já garante à Enel 35,5% do capital da companhia. A expectativa também é de 
adesão de fundos de investimento, o que deve assegurar o controle à italiana. 

Caso a adesão dos acionistas da Eletropaulo à proposta da Enel seja de 100%, o investimento 
integral da italiana deve totalizar R$ 7,56 bilhões, o equivalente a € 1,75 bilhão. Esse valor se 
somará ao compromisso de um aumento de capital subsequente na Eletropaulo de pelo menos 
R$ 1,5 bilhão, equivalente a € 350 milhões. 

O objetivo mínimo da Enel de obter 50% mais uma ação da distribuidora corresponderia a um 
aporte de R$ 3,78 bilhões. 

"O importante para nós é termos o controle da Eletropaulo", disse o presidente da Enel no 
Brasil, Carlo Zorzoli, ao Valor. 

"É um preço confortável para entregar valor ao acionista e ao mercado [...] Estamos 
convencidos que é um preço justo", ponderou ele. "Acreditamos que vamos ter êxito". 

Ao longo da disputa, o grupo italiano informou que a Enel Americas, dona da Enel Brasil, 
forneceria o financiamento necessário para a aquisição da companhia. O Valor apurou que a 
engenharia financeira do negócio foi estruturada pelo comando da elétrica, na Itália. Os 
assessores financeiros foram BTG Pactual e Morgan Stanley. 

Os demais trâmites para a consolidação do controle da Eletropaulo ocorrerão em breve - 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade), conduzidos pelo escritório Cescon Barrieu, que assessora a Enel. 

Segundo a fonte da Eletropaulo, a Enel se comprometeu a pagar de dez a 11 vezes o Ebitda 
(sigla em inglês para resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da 
empresa. Em relação à base de ativos regulatória (RAB, cifra sobre a qual a remuneração da 
empresa via tarifa é baseada), a  estimativa do valor é de 2,2 vezes. 

"Se compararmos isso com os múltiplos das transações mais recentes, é um dos mais elevados. 
Acho que se explica muito pela qualidade da área de concessão da Eletropaulo", disse a fonte, 
lembrando que essa área da distribuidora concentra cerca de 18% do PIB do país. 

Com a transação, a Enel vai se consolidar como a maior distribuidora de energia do país tanto 
em número de clientes quanto em base de ativos regulatórios. A Neoenergia ficará em segundo 
lugar, seguida pela CPFL Energia, controlada pela chinesa State Grid, que ficou fora da disputa. 

Nos últimos dois meses, os dois dos maiores grupos de energia do mundo, a Enel e a espanhola 
Iberdrola, controladora da Neoenergia, protagonizaram uma forte e acirrada competição pelo 
comando da Eletropaulo. A distribuidora tornou-se alvo potencial de ofertas públicas em 
novembro de 2017, quando deixou de ter um sócio majoritário após a migração para o Novo 
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Mercado. Com as ações preferenciais convertidas em ordinárias, os até então controladores, 
BNDES e AES, foram diluídos. 

Maior acionista, o BNDES poderá embolsar R$ 1,4 bilhão no leilão do dia 4. A União tem 7,97% 
da empresa, o que renderá R$ 603 milhões aos cofres públicos. Já a americana AES levará R$ 
1,27 bilhão. 

A disputa acirrou ainda mais a rivalidade entre Iberdrola e Enel. A italiana entrou em terras 
espanholas em 2009 ao adquirir a Endesa. Desde então, competem pela liderança do setor 
elétrico na Europa. 

Em nota, a Neoenergia declarou que vai permanecer atenta a oportunidades para crescer sua 
atuação no Brasil. Informou que o processo em que buscou a aquisição da Eletropaulo foi 
pautado pela "busca de condições de equidade entre os competidores". A empresa ressaltou o 
"compromisso" firmado pela Iberdrola de investimentos de R$ 5 bilhões ao ano no Brasil e 
declarou que busca "a valorização de talentos e de fornecedores locais". 

Fonte: Valor | 01.06 

Voltar 

Fundo TPG conclui a aquisição das linhas da Abengoa 

O fundo americano TPG (antigo Texas Pacific Group) efetuou na última semana o pagamento 
pela aquisição da participação da espanhola Abengoa em sete linhas de transmissão em 
operação no Brasil, somando cerca de 3.500 quilômetros de extensão e receita anual permitida 
(RAP) de R$ 476 milhões. O Valor apurou que o grupo tem interesse em avaliar a aquisição da 
fatia dos sócios nesses empreendimentos, além de estudar outras oportunidades em 
infraestrutura no país. 

O valor total da aquisição foi de R$ 482,5 milhões. Com o ajuste da inflação a partir de janeiro 
deste ano, o valor final ficou em R$ 487 milhões. Desse montante, já foram desembolsados 
cerca de 80%. O restante será pago após a análise do balanço financeiro das linhas. 

O pagamento foi viabilizado após a aprovação da Aneel para a transferência da titularidade da 
participação nas linhas e do aval do BNDES para a substituição da empresa responsável pelos 
financiamentos relativos aos empreendimentos. As duas aprovações foram concedidas 
recentemente. 

O processo teve início em fevereiro de 2017, quando a TPG demonstrou interesse pelos ativos 
operacionais da Abengoa, que estava em recuperação judicial no Brasil. O fundo então 
apresentou proposta vinculante pelas linhas, no valor de R$ 400 milhões, o que viabilizou a 
realização do leilão judicial dos empreendimentos, no qual o TPG teve direito a cobrir eventuais 
propostas que surgissem. No fim, o fundo venceu o certame com a proposta de R$ 482,5 
milhões, além da assunção de cerca de R$ 1,3 bilhão em dívidas. O TPG contratou o banco 
Modal para fazer a assessoria financeira do negócio. 

Com o fechamento da operação, o TPG já está tratando das nomeações de diretores e 
conselheiros nas sociedades de propósito específico (SPEs) responsáveis pelas linhas adquiridas. 
A companhia também está realizando reuniões de relacionamento com seus novos sócios nos 
empreendimentos. O Valor apurou que, caso os sócios tenham intenção de vender suas fatias 
nas linhas, o TPG tem interesse em avaliar a oportunidade. 

O caso mais conhecido nesse sentido é o da Norte Brasil Transmissora de Energia (NBTE), um 
dos linhões que fazem a ligação das usinas do Rio Madeira, em Rondônia, à Araraquara (SP), de 
2.375 quilômetros de extensão. O TPG passou a deter 51% do empreendimento, no qual a 
Eletronorte, subsidiária da Eletrobras, possui os 49% restantes. Essa participação, contudo, foi 
incluída pela estatal no plano de desinvestimentos em SPEs, cujo leilão está previsto para 
ocorrer nos próximos meses. 

Fonte: Valor | 05.06 

Voltar 
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Italiana Enel investe em tecnologia e energia renovável  

Empresa fechou compra da Eletropaulo nesta segunda-feira (4) por R$ 5,5 bilhões  

Citada pelo governo como um dos modelos para a privatização da Eletrobras, a italiana Enel é 
reconhecida pela posição agressiva de expansão internacional, além do pioneirismo na adoção 
de novas tecnologias para modernização de redes de distribuição de energia. 

A companhia atua em 35 países em cinco continentes e faturou, em 2017, €  74,5 bilhões, o 
equivalente a R$ 326,3 bilhões, na cotação desta segunda-feira (4). 

No Brasil, além da distribuição de energia, tem apresentado grande apetite por projetos de 
energias renováveis e atua ainda na transmissão. Até 1999, a companhia era controlada pelo 
governo italiano, que decidiu pulverizar o controle durante o processo de liberalização do 
mercado local de energia. 

Hoje, o governo da Itália tem 23,6% do capital, e o segundo maior acionista, a gestora de 
fundos The Vanguard Group, tem 1,97%. A Enel foi citada por autoridades brasileiras quando o 
processo de privatização da Eletrobras foi lançado: a ideia é também reduzir a fatia estatal a 
menos de 50% e manter um grupo diverso de acionistas minoritários. 

O mercado, porém, não acredita mais que a operação seja realizada antes do fim do governo 
Michel Temer, diante das dificuldades de tramitação da matéria em um ano eleitoral. 

Em 2000, a Enel iniciou um processo de internacionalização, que culminou com a compra do 
controle da espanhola Endesa, em 2009, com seus ativos na América Latina, incluindo a posição 
nas distribuidoras brasileiras Ampla (hoje Enel Rio) e Coelce (Enel Ceará). 

Há quatro anos, em meio à crise econômica europeia, decidiu virar o foco de seu planejamento 
estratégico para países emergentes, notadamente na América Latina, e investimentos em 
energias renováveis, como solar e eólica. Nos eventos anuais de atualização da estratégia, o 
interesse pelo mercado brasileiro de energia é sempre reforçado pela cúpula da companhia. Em 
2017, no primeiro leilão de privatização de Temer, a Enel adquiriu a Celg, hoje Enel Goiás, por 
R$ 2,2 bilhões. 

A companhia se orgulha do viés tecnológico de seus investimentos: costuma lembrar que a 
Itália foi o primeiro país a digitalizar totalmente sua rede de distribuição de energia elétrica. 

É também a companhia europeia com maior capacidade de geração de renováveis, por meio da 
subsidiária Enel Green Power, que tem capacidade instalada de 41 gigawatts (GW) --o 
equivalente a cerca de 25% da capacidade brasileira de geração de energia. 

Para analistas, a aquisição da Eletropaulo reforça a estratégia de internacionalização e o apetite 
por investimentos de longo prazo no Brasil. Para a agência de classificação de risco Fitch, com a 
operação, o grupo "se beneficiará da maior escala e diversificação de negócios". 

Fonte: Folha de SP | 06.05 

Voltar 

Enel eleva aporte na Eletropaulo 

Além de desembolsar ao menos R$ 7 bilhões na operação de aquisição de controle da 
Eletropaulo, a Enel planeja investir mais US$ 900 milhões entre 2019 e 2021 em melhoria nas 
operações da distribuidora paulista. Segundo Carlo Zorzoli, presidente da Enel Brasil, os 
desembolsos irão para a área de manutenção e melhoria de qualidade do serviço, com foco em 
digitalização das redes. A empresa também prevê investimentos em novas conexões e em 
tecnologia de informação. 

A elétrica italiana garantiu, na segunda-feira, o controle da Eletropaulo ao adquirir 73,38% do 
capital social no leilão de oferta pública de ações da distribuidora paulista. A empresa 
desembolsou R$ 5,55 bilhões pela fatia, pagando R$ 45,22 por papel. Ainda há compromisso de 
um aumento de capital de R$ 1,5 bilhão na Eletropaulo. 
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Para Zorzoli, a distribuidora paulista não realizou todos os investimentos que precisariam ser 
feitos nos últimos anos. O executivo calcula que a gestão anterior investiu em média US$ 220 
milhões por ano nos últimos três anos. 

Em reais, as demonstrações de resultados da Eletropaulo apontam um investimento médio de 
R$ 807 milhões anuais entre 2015 e 2017. Na cotação atual, os aportes da Enel se 
aproximariam de R$ 1,1 bilhão por ano.  

A nova controladora voltou a defender que pagou o preço justo pela empresa. A conta é de que 
os investimentos em qualidade e as sinergias globais devem levar, nos próximos anos, o 
negócio aos múltiplos estimados pela estatal italiana na aquisição. O preço oferecido por ação 
ficou 14,4% acima do proposto pela Neoenergia, de R$ 39,53 por papel.  

"Se olharmos os múltiplos de hoje pode parecer alto, mas não compramos a companhia levando 
esses números em conta", afirmou Zorzoli, em coletiva de imprensa. "Acreditamos que teremos 
múltiplos razoáveis em um prazo relativamente curto." 

"Plano de investimento pode ter um pequeno impacto na tarifa final, mas sem dinheiro não dá 

para fazer o serviço" 

A Enel também defende que a aquisição não afeta sua capacidade para continuar investindo no 
país. O grupo possui atualmente alavancagem medida pela relação entre dívida líquida sobre 
Ebitda de 2,5 vezes. O número é considerável confortável pela administração. "A companhia não 
só tem capacidade financeira para fazer a operação, como para continuar investindo." 

Além do interesse em distribuição, a empresa também quer "continuar protagonista" na geração 
de energia renovável, onde atua com fontes eólica e solar. Há também a perspectiva de novos 
negócios em comercialização com a chegada a São Paulo. 

A compra da distribuidora paulista será financiada, inicialmente, com empréstimo-ponte com 
diversos bancos, com prazo de vencimento de 9 a 18 meses. Os garantidores da operação serão 
a Enel Américas e a Enel Brasil. "Nossa estrutura de dívida tem folga." 

Mesmo com o investimento proposto, a Enel não vê impacto significativo do aporte nas tarifas 
de energia dos consumidores da distribuidora paulista. O presidente da Enel Brasil calcula que 
20% da tarifa de energia representem os custos de distribuição. Já outras questões, como 
geração e risco hidrológico, têm impacto superior no cálculo. 

"O plano de investimento pode ter um pequeno impacto na tarifa final, mas sem dinheiro não dá 
para fazer o serviço", ressaltou. 

Em relação a mudanças na administração e até mesmo no nome da companhia, não há nada 
para o curto prazo. "Vamos trazer novas práticas e novos processos para a Eletropaulo, mas 
também vamos comparar com os processos da Enel", defendeu Zorzoli, que também não espera 
uma mudança da sede de Niterói (RJ) para São Paulo. 

Fonte: Valor | 06.06 

Voltar 

Enel se diz confortável com preço pago para comprar Eletropaulo 

A Enel voltou a defender que ofertou o preço justo pela Eletropaulo ao pagar R$ 5,5 bilhões por 
cerca de 73% da companhia. Segundo o presidente da Enel Brasil, Carlo Zorzoli, a companhia 
deve atingir os múltiplos estimados pela estatal italiana em sua aquisição. “Se olharmos os 
múltiplos de hoje pode parecer alto, mas não compramos a companhia levando em conta os 
múltiplos de hoje", afirmou Zorzoli em entrevista coletiva.  

“Acreditamos que teremos múltiplos razoáveis em um prazo relativamente curto.” 

A companhia também pretende realizar investimentos de US$ 900 milhões entre 2019 e 2021, 
com foco principalmente em manutenção e digitalização, segundo o executivo. Prevê 
investimentos em novas conexões e em tecnologia de informação. Para Zorzoli, a Eletropaulo 
não realizou todos os investimentos que precisariam ser feitos nos últimos anos. 
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Ele calcula que a gestão anterior investiu em média US$ 220 milhões por ano nos últimos três 
anos. 

Mesmo com uma operação que já ultrapassa os R$ 7 bilhões entre compra de ações e aumento 
de capital, a Enel defende que mantém capacidade para continuar investindo no país após a 
compra da Eletropaulo. Zorzoli aponta que o grupo possui atualmente alavancagem medida pela 
relação entre dívida líquida sobre Ebitda de 2,5 vezes. O número é considerado confortável pela 
Enel. “A companhia não só tem capacidade financeira para fazer a operação, como para ir 
investindo”, afirmou Zorzoli em entrevista coletiva. 

Além do interesse em distribuição, a empresa afirmou também querer “continuar protagonista” 
na geração de energia renovável, onde atua com fontes eólica e solar. Com relação a ativos 
específicos, como as distribuidoras da Eletrobras que podem ser vendidas ainda este ano, o 
executivo disse que não comentaria. 

A compra da distribuidora paulista será financiada inicialmente com empréstimo-ponte com 
diversos bancos, com prazo de vencimento entre nove e 18 meses. Os garantidores da operação 
serão a Enel Américas e a Enel Brasil. “Nossa estrutura de dívida tem folga”, disse o executivo. 

Tarifa 

O volume de recursos a ser aplicado na empresa adquirida pode gerar um pequeno impacto na 
tarifa final, diz a Enel. “O plano de investimento pode ter um pequeno impacto na tarifa final, 
mas sem dinheiro não dá para fazer o serviço”, afirmou. Zorzoli calcula que 20% da tarifa de 
energia representam os custos de distribuição, com outros itens, como geração e risco 
hidrológico, tendo impacto superior no cálculo. 

Sobre aterramento de rede elétrica, Zorzoli vê a operação como possível, mas acredita que teria 
custo muito alto. “Tem que ver se a sociedade está disposta a pagar. Tudo tem um custo. O 
cabo enterrado é verdadeiramente mais caro.”  

Gestão 

Apesar de não enxergar mudanças na gestão da Eletropaulo no curto prazo, a nova controladora 
da empresa vê como normais possíveis alterações na administração da companhia, com a 
chegada de executivos da Enel. “(...) Não é nada de extraordinário. Vamos trazer novas práticas 
e novos processos para a Eletropaulo, mas também vamos comparar com os processos da 
Enel”, afirmou Zorzoli. 

Com relação à uma possível mudança de nome, assim como ocorreu com outras distribuidoras 
adquiridas no Brasil, uma análise sobre o assunto deve ser feita no futuro. “Eu diria que hoje 
não é uma prioridade, mas é uma possibilidade”, disse o executivo. 

Atualmente, as operações da Enel estão centralizadas em Niterói (RJ). Zorzoli não enxerga, ao 
menos por enquanto, a possibilidade de mudança para São Paulo. Zorzoli lembra que uma parte 
das figuras importantes do setor elétrico estão sediadas no Rio, como a Eletrobras e a Empresa 
de Pesquisa Energética (EPE), do governo federal. 

Fonte: Valor | 06.06 

Voltar 
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FINANÇAS 

Novo prazo eleva indenização de transmissora 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) foi acionada para calcular o impacto da decisão 
de prolongar o pagamento das indenizações devidas às transmissoras que renovaram as 
concessões, por 30 anos, com a adesão ao plano de redução das tarifas no governo Dilma 
Rousseff, em 2013. 

Atualmente, a cobrança está programada para o período de oito anos, mas a proposta de 
privatização da Eletrobras, enviada pelo governo ao Congresso, estende o prazo de pagamento 
às concessionárias do grupo estatal para 25 anos, com o objetivo de amenizar o impacto 
tarifário. No ofício de resposta ao deputado Fábio Garcia (DEM/MT), o diretor-geral da Aneel, 
Romeu Rufino, indicou que, apesar da redução momentânea da tarifa, a decisão resultaria no 
pagamento do valor adicional de R$ 34,5 bilhões pelos consumidores. 

No ano passado, a agência estimou que essas transmissoras deveriam ser ressarcidas no total 
de R$ 62 bilhões por investimentos realizados na rede de transmissão e não remunerados 
devidamente pelas tarifas cobradas até o fim dos contratos. A Justiça considerou abusivo um 
dos mecanismos de atualização desse valor e reduziu, com liminar, o montante em R$ 9 bilhões. 

A associação das transmissoras, a Abrate, chegou a encomendar um estudo preliminar sobre o 
impacto do alongamento da dívida dos consumidores com o segmento. A entidade projetou uma 
queda nas tarifas de 1,8% - no prazo em que o pagamento se concentra atualmente, de 2017 a 
2025 - e custo adicional de R$ 19,3 bilhões - perpetuado pelo período remanescente da 
concessão das transmissoras, até 2043. 

O documento do diretor da Aneel confirma o alívio suave e momentâneo nas contas de luz 
estimado pela Abrate. Mas alerta para a expectativa da mudança provocar um custo adicional 
muito maior para o consumidor, quando o prazo de ressarcimento é alongado. 

"Apesar da alteração do caso base limitar-se à extensão do prazo de pagamento do montante 
financeiro, verifica-se que esta afeta sobremaneira o valor total associado à sua quitação. A 
extensão do prazo de quitação de uma dívida, de oito para 25 anos, adiciona parcela relevante 
de juros ao pagamento final", alerta o documento da Aneel. 

Garcia procurou o comando da Aneel porque considera tratar da questão no projeto de lei 
(1.917/15) da portabilidade na conta de luz - mecanismo que permitirá ao consumidor final 
escolher de quem comprar a energia que irá pela rede de distribuição. O parlamentar é o relator 
desse projeto, que deve incorporar o conjunto de medidas de restruturação do setor elétrico que 
foi discutido, em consulta pública, pelo Ministério de Minas e Energia. 

A Abrate começou a estudar o tema quando o prolongamento de prazo de pagamento foi 
proposto para as transmissoras da Eletrobras, no projeto de lei de privatização da estatal (PL 
9.463/18). O relator da matéria, deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA), chegou a propor 
emenda parlamentar para desarmar o mecanismo de pagamento estendido e alegou que 
contava com a concordância da equipe econômica do Ministério da Fazenda. 

A proposta de Aleluia, se aprovada, reverteria o dispositivo somente para as indenizações do 
grupo Eletrobras – que respondem por 70% do valor devido. Já a análise de Garcia abrange 
todas as empresas do setor. "As transmissoras já não estão mais interessadas em prolongar o 
pagamento da indenização, mesmo que isso gere um pagamento adicional a elas. Se o governo 
voltar atrás, as concessionárias terão uma perda de 29% de suas receitas atuais", disse o 
presidente da Abrate, Mário Miranda, ao Valor. 

O presidente da entidade avalia que a mudança de prazo exigiria que todos os contratos de 
financiamentos de obras obrigatórias, de reforço e melhorias das redes, sejam revistos. "Seria 
um jogo de perde-perde, de um lado, o consumidor e, de outro, a transmissora". 

Fonte: Valor | 01.06 

Voltar 
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Controle acionário da Eletropaulo vai a leilão hoje 

O controle acionário da Eletropaulo Metropolitana de São Paulo (Eletropaulo) será leiloado hoje 
(04), a partir das 16h, na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Os acionistas decidirão se 
aceitam a oferta de compra da companhia feita pela Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A., que 
foi de R$ 45,22 por ação. 

A Eletropaulo é a maior distribuidora de energia em faturamento. Atende a cidade de São Paulo 
e 23 cidades da região metropolitana paulista. A Enel, caso consolide a compra da Eletropaulo, 
passa a ser a maior distribuidora de energia do país, ultrapassando a Companhia Paulista de 
Força e Luz (CPFL). 

Não será permitida a elevação de preço por parte das ofertantes, feita em 29 de maio. A 
Neoenergia registrou na ocasião uma oferta menor, de R$ 39,53 por ação. 

O Conselho de Administração da Eletropaulo divulgou um informe recomendando aos acionistas 
que aceitem a oferta mais alta. 

No documento, o Conselho de Administração da Eletropaulo ressalta que entre as condições 
para a transação é a compra de menos 50% das ações, o que rende R$ 3,71 bilhões. Se a 
compra for por 100% (total) das ações com o controle total da Eletropaulo, o valor estimado 
pode chegar a R$ 7,6 bilhões. 

Fonte: Agência Brasil | 05.06 

Voltar 

Enel paga R$ 5,5 bi por controle da Eletropaulo 

A elétrica italiana Enel garantiu ontem o controle da Eletropaulo ao adquirir 73,38% do capital 
social no leilão de oferta pública de ações (OPA) da distribuidora paulista de energia. A 
companhia desembolsou R$ 5,55 bilhões pela fatia, pagando R$ 45,22 por papel. A operação 
torna a Enel a maior distribuidora do Brasil, tanto em número de clientes quanto em base de 
ativos regulatórios. A Neoenergia, que perdeu a competição, ficará em segundo lugar, seguida 
pela CPFL Energia, controlada pela chinesa State Grid. 

Levando em conta as ações em circulação da companhia (164,3 milhão de papéis) - ou seja, 
descontados os papéis em tesouraria -, a aquisição na B3 representou 74,75% do total. A 
conclusão da operação estava condicionada à compra de uma fatia superior a 50% do capital 
em circulação. 

Dois grandes acionistas vendedores foram o grupo americano AES e o BNDES - juntos, 
detinham 35,5% das ações da empresa. 

O leilão de ontem também é o capítulo final de uma disputa iniciada em abril, quando a Energisa 
apresentou uma OPA pela distribuidora, no momento que a Eletropaulo organizava uma oferta 
subsequente de ações (follow on) com ancoragem da Neoenergia. 

Após essa proposta, começou uma disputa, com movimentações que envolveram Enel e 
Neoenergia elevando o preço da OPA. Isso levou a Eletropaulo a cancelar o follow on para 
atender às novas condições. A escalada de preços tirou a Energisa do embate. 

O procedimento de entregas de envelope com propostas finais de preço, inicialmente marcado 
para 24 de maio, foi cancelado por uma liminar da Neoenergia, que questionava um 
desequilíbrio de condições para a disputa, uma vez que os prazos dos possíveis interferentes no 
leilão eram diferentes dos previstos para Enel e Neoenergia. 

A liminar foi suspensa no dia seguinte, com a disputa ficando entre a controlada da espanhola 
Iberdrola e a estatal italiana, pois nenhum novo interessado se manifestou na véspera. No dia 
último 30, os envelopes foram abertos com os R$ 45,22 da Enel superando os R$ 39,53 da 
Neoenergia. 

O embate entre a dupla foi marcado inclusive por uma discussão pública entre as companhias, 
com a Enel voltando suas críticas ao follow on ancorado pela rival. Já a Neonergia criticava 
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publicamente os rivais italianos, apontando o desequilíbrio na disputa entre uma empresa 
privada e uma estatal. 

É a terceira grande aquisição dos italianos no Brasil em um ano e meio. No fim de 2016, a Enel 
comprou outra distribuidora, a Celg, de Goiás, pagando R$ 2,2 bilhões. Em setembro de 2017, a 
Enel avançou no mercado de geração, levando a concessão da usina de Volta Grande por R$ 1,3 
bilhão. 

Além das compras recentes, a companhia tem forte presença na geração de energia solar, além 
de uma usina termelétrica no Ceará. Em transmissão, são 730 quilômetros em linhas na região 
Sul. 

Na distribuição, a aquisição se soma, além da Celg (atual Enel Distribuição Goiás), à Enel Rio 
(ex- Ampla Energia) e à Enel Ceará (antiga Coelce). Ao todo, serão aproximadamente 17 
milhões de unidades consumidoras. 

A Eletropaulo era o ativo de distribuição mais atraente do mercado, mas outras oportunidades 
ainda ficam em aberto, com destaque para as seis distribuidoras da Eletrobras, que caso os 
trâmites no Congresso sejam concluídos, devem ser leiloadas em julho. Outro ativo que pode 
ser alvo de disputa em breve é a Light, atualmente nas mãos da Cemig. 

Fonte: Valor | 06.05 

Voltar 

Cemig compra 431,5 MW médios de energia solar e eólica em leilão para 
renováveis 

Iniciativa da empresa chama atenção do mercado por ser semelhante a leilões feitos pelo governo 

A companhia elétrica mineira Cemig fechou a compra de 431,49 megawatts médios de energia 
solar e eólica em um leilão de compra da produção futura de usinas renováveis realizado na 
quarta-feira, em contratos de fornecimento de 20 anos de duração a partir de janeiro de 2022, 
informou a companhia em comunicado na noite de quarta-feira. 

O inédito leilão da companhia, que atraiu a atenção do mercado por ter características 
semelhantes aos promovidos pelo governo para novos projetos de geração, movimentou energia 
suficiente para viabilizar usinas com capacidade instalada de 1.240 megawatts. 

O montante negociado pela elétrica mineira, inclusive, ficou acima do registrado no último leilão 
do governo, o chamado A-4, em abril, para projetos que precisarão entrar em operação também 
em 2022. O certame estatal contratou 356,2 megawatts médios, ou cerca de 1 gigawatt em 
capacidade instalada. 

"Com esta contratação, a Cemig aprimorou as condições de renovação de contratos com seus 
clientes, bem como está apta a ampliar a sua participação de mercado", afirmou a Cemig no 
comunicado. 

Executivos da companhia disseram anteriormente à Reuters que o leilão era importante para 
que a companhia recuperasse a capacidade de atender seus clientes no futuro após o 
vencimento da concessão de algumas de suas maiores usinas, como Jaguara, Miranda e Volta 
Grande, que foram relicitadas pelo governo no ano passado e compradas por outras empresas 
do setor. 

A Cemig não informou os valores dos contratos fechados no certame e nem as empresas 
vendedoras. Também não foram abertos de imediato os montantes negociados por fonte de 
geração. 

Fonte: DCI | 07.06 

Voltar 
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REGULATÓRIO  

Governo envia ao Congresso projeto de lei sobre as distribuidoras da 
Eletrobras 

Mensagem de envio da proposta foi publicada no Diário Oficial da União 

O presidente Michel Temer encaminhou ao Congresso Nacional projeto de lei que pode destravar 
a venda das distribuidoras da Eletrobras. A mensagem de envio da proposta está publicada no 
Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira. 

A mensagem cita que o projeto de lei que "altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que 
cria a Conta de Desenvolvimento Energético, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que 
dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos sistemas isolados, e a Lei nº 12.783, de 11 de 
janeiro de 2013, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de 
energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais e sobre a modicidade tarifária".  

A publicação não traz o teor do projeto. Mas a nova proposta deve conter os principais pontos 
da Medida Provisória 814/2018, que trata de questões relacionadas às empresas. A MP perdeu 
sua eficácia sem o Congresso finalizar sua apreciação. Na semana passada, o presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciou que deixaria a MP caducar porque o 
parecer da matéria traria aumento tarifário para o consumidor. 

A decisão fez com que as ações da companhia despencassem no último dia 23 na B3, pois a 
estatal aceitou assumir dívidas bilionárias e créditos das distribuidoras junto a fundos setoriais 
para facilitar sua privatização. Sem a MP, esses rombos não teriam mais garantia de cobertura 
legal, o que dificultaria também a privatização da própria holding. Com o projeto de lei, que 
precisará ser aprovado no Congresso e sancionado pela Presidência da República, a companhia 
voltará a ter segurança desse ressarcimento. 

Segundo o Broadcast apurou e já informou semana passada, a proposta tem apoio da área 
econômica do governo e deve ter os artigos originais da MP 814. Além disso, o texto vai prever 
a possibilidade de que a União faça um aporte de até R$ 3,5 bilhões, para a Eletrobras, até 
2019. Trata-se de uma contrapartida ao fato de que a estatal aceitou "subir" as dívidas das 
distribuidoras relacionadas a ineficiências para facilitar a privatização dessas empresas. 

Dessa vez, porém, o texto não terá o polêmico artigo que incluía a Eletrobras no Programa 
Nacional de Desestatizações (PND), que gerou revolta no Congresso Nacional, pois o acordo era 
discutir o tema no próprio projeto de lei de privatização da companhia, também em tramitação 
no Legislativo. 

Segundo apurou o Broadcast, o texto terá ainda dois pontos adicionais: a cobertura tarifária dos 
custos do gasoduto Urucu-Coari-Manaus, inclusive a parcela que foi negada pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), referente ao período passado, desde 2009. Assim, a 
Eletrobras não será obrigada a devolver os recursos para os consumidores, estimados em cerca 
de R$ 3 bilhões. 

Outro ponto que deve estar incluído no novo projeto de lei é a flexibilização das perdas das 
distribuidoras do Norte do País. A medida também deve ajudar na venda das companhias. 

Fonte: Estadão | 01.06 

Voltar 

Privatizações de Cesp e distribuidoras avançam 

O Tribunal de Contas da União (TCU) liberou na quarta-feira a publicação dos editais de 
privatização das seis distribuidoras da Eletrobras nas regiões Norte e Nordeste. Por 
unanimidade, o plenário do órgão deu aval ao prosseguimento do processo licitatório, mas 
determinou algumas condições. 

Uma delas é de, quando for o caso, que os editais incluam a necessidade de um acerto sobre os 
valores referentes a ativos imobilizados em curso, nome dado a bens e equipamentos que já 
foram adquiridos pelas distribuidoras mas ainda não estão sendo usados. 

mailto:acn@gcnlaw.com.br


 

 
ALDO DE CRESCI NETO 

acn@gcnlaw.com.br | 55 11 2171-1303 
 

 

DOCS - 2750455v_1  

A determinação é para que o Ministério de Minas e Energia faça constar no edital um mecanismo 
que garante uma contrapartida à Eletrobras quando e se esses ativos começarem a gerar 
receitas. 

A privatização evita a liquidação das distribuidoras - que operam no Amazonas, no Acre, em 
Rondônia, em Roraima, em Alagoas e no Piauí - o que custaria em torno de R$ 20 bilhões. 

No mesmo dia, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou a minuta de novo 
contrato da hidrelétrica Porto Primavera, que terá a concessão prorrogada no processo de 
privatização da Cesp. 

Tanto a aprovação do modelo de contrato quanto a privatização da companhia paulista 
atrasaram por conta de uma liminar. 

O diretor-geral da agência, Romeu Rufino, ressaltou que tanto a decisão sobre a privatização 
em si como estabelecer o valor cobrança de bônus de outorga caberá ao acionista majoritário, o 
governo do Estado de São Paulo e, ao poder concedente, a União. 

Fonte: Valor | 01.06 

Voltar 

Venda da Eletrobrás não sai este ano 

Com crise do governo e calendário eleitoral, projeto de privatização da estatal perde força 

O desgaste do governo, acentuado pela greve dos caminhoneiros, e a proximidade do calendário 
eleitoral inviabilizaram de vez a aprovação, ainda neste ano, do projeto que permite a 
privatização da Eletrobrás – o mais importante da atual agenda econômica. Responsável por 
colocar o projeto em votação, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já admite nos 
bastidores que dificilmente a medida será votada antes das eleições.   

Pré-candidato ao Palácio do Planalto, ele tem sua própria agenda de prioridades, que inclui 
medidas de apelo popular, como a redução no preço do gás. O único “esforço” que será feito 
pelo presidente da Câmara será para aprovar o projeto que tenta solucionar o problema de seis 
distribuidoras deficitárias da Eletrobrás e promover alterações no setor elétrico.   

A Eletrobrás acumula nos últimos seis anos perdas de R$ 28 bilhões. O projeto que permite a 
privatização foi enviado no dia 22 de janeiro, mas está emperrado em uma comissão especial da 
Câmara, de onde ainda precisaria seguir para o Senado.  

A avaliação de Maia é de que o governo não terá mais força suficiente para aprovar a 
privatização da estatal de energia. Com a fragilidade do governo, Temer e os parlamentares não 
poderiam enfrentar desgaste nem mesmo das famílias cujos seus integrantes trabalham ou 
dependem da Eletrobrás. E, para Maia, mesmo após as eleições, a proposta só poderá ser 
votada se for um tema defendido pelo novo presidente da República eleito.  

“Está difícil aprovar Eletrobrás. O tempo está escasso e temos outras matérias da 
microeconomia para votar’, disse o líder do PR na Câmara, deputado José Rocha (BA), que é da 
base aliada.  

Às vésperas do pleito, o foco do Planalto e do Congresso passou a ser a aprovação de medidas 
que garantam estímulo novo à economia, sobretudo o crédito. Com saída da Eletrobrás da lista, 
entram projetos como o da duplicata eletrônica e do distrato que podem melhorar o crédito e 
ajudar a acelerar a ainda lenta retomada da economia. “Com essas medidas, nós vamos gerar 
um ambiente econômico, no segundo semestre, melhor do que o atual. E isso facilita o processo 
eleitoral de todo mundo, inclusive de quem está na oposição”, disse o presidente da Câmara. 
“Todos esses projetos dão sinais positivos e segurança jurídica”, concordou o líder do MDB na 
Câmara, Baleia Rossi (SP), que defende a candidatura do ex-ministro da Fazenda Henrique 
Meirelles ao Planalto.  

Essas medidas microeconômicas também estão na lista de prioridades da equipe de Guardia e, 
apesar de contarem com o apoio do presidente da Câmara, ainda enfrentam resistências dos 
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parlamentares. O cadastro positivo, por exemplo, não teve a votação concluída e ainda pode ser 
totalmente desfigurado caso sejam aprovadas mudanças no texto principal.   

Para aprovar as medidas econômicas, o governo só tem, na prática, duas semanas até o início 
da Copa do Mundo e das festas juninas, quando os parlamentares viajam a seus redutos 
eleitorais e os trabalhos na Câmara entrarão em ritmo lento. Em agosto, começará a campanha 
eleitoral, quando as votações diminuirão ainda mais.  

Questionado se a articulação política de um governo enfraquecido não atrapalha as votações, 
Maia admitiu contratempos. “É claro que, em um ano eleitoral e com o desgaste que o governo 
tem hoje, tudo sempre fica mais difícil, mas fazemos um esforço coletivo. Não legislar e deixar a 
economia assim, em vez de tentar empurrar o crescimento, seria um erro”.  

Maia defende uso de parte de renda de leilão em subsídio 

Para bancar os novos subsídios que pretende colocar em votação, o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, promete trabalhar pela aprovação do projeto da cessão onerosa para abrir 
caminho para o leilão de barris de petróleo excedentes do pré-sal. Apresentado pelo deputado 
José Carlos Aleluia (DEM-BA), ele será relatado pelo deputado Fernando Coelho Filho (DEM-PE), 
aliado de Maia e ex-ministro de Minas e Energia do governo Temer. A expectativa é que, se o 
projeto for aprovado antes do recesso de julho, o governo poderá fazer os leilões até setembro. 
Maia calcula que os leilões poderão render cerca de R$ 80 bilhões e defende que esses recursos 
sejam destinados para medidas como barateamento do preço do gás de cozinha. A pressão por 
novos subsídios desencadeou a demissão de Pedro Parente da Petrobrás.  

Fonte: Estadão | 05.06 

Voltar 

Falta de apoio adia votação sobre venda da Eletrobras 

Sem os votos necessários para aprovar o projeto de privatização da Eletrobras, o presidente da 
comissão que discute a proposta na Câmara dos Deputados, Hugo Motta (PRB-PB), e o relator, 
José Carlos Aleluia (DEM-BA), acertaram que só marcarão reunião para votar o parecer quando 
os líderes da base do governo estiverem mobilizados para isso.  

"Não adianta fazer reunião sem sinalização de que a base está disposta a votar", afirmou Aleluia 
ao Valor. O relator não admite, mas, na prática, essa decisão enterra a proposta: os líderes dos 
partidos governistas têm pontuado, há meses, a dificuldade de votar um projeto polêmico como 
a venda do controle da Eletrobras na véspera da eleição. 

O governo aceitou triplicar o dinheiro para obras na região do rio São Francisco, na tentativa de 
agradar as bancadas mineiras e nordestina, e tentou articular para que a votação fosse apenas 
na comissão - o plenário só analisaria um recurso contra essa aprovação conclusiva que, 
rejeitado, faria o texto seguir direto para o plenário -, mas até no colegiado, com um grupo de 
parlamentares indicados diretamente pelos líderes, há resistências. 

O prazo de apresentação de emendas acabou há duas semanas, numa quinta-feira, mas 
nenhuma sessão foi marcada - Motta argumentou que não havia quórum nem em dias normais, 
muito menos numa quinta-feira. Depois o motivo foi o protesto dos caminhoneiros e o feriado. 
Agora o problema, admitem, é falta de mobilização da base aliada - e de novo não há nenhuma 
reunião marcada. 

"Eu só tenho um voto. Enquanto não houver consenso entre os líderes da base para votar a 
proposta, não vamos perder tempo marcando reunião", afirmou Aleluia, que já se concentra, 
esta semana, em outro projeto, para permitir a venda da cessão onerosa pela Petrobras. "Está 
nas mãos dos líderes do governo [a Eletrobras], eles têm que sinalizar que há votos e 
disposição." 

O próprio governo já tinha dado o sinal de que não contava mais com a aprovação do projeto 
quando excluiu, há duas semanas, a arrecadação que receberia com a capitalização da 
Eletrobras da previsão bimestral de receitas. Resta, contudo, um problema mais imediato: não 
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foi solucionado o déficit de seis distribuidoras da estatal que estão no prejuízo e com risco de 
decretarem falência até o fim do ano, deixando uma dívida bilionária para a holding. 

Fonte: Valor | 05.06 

Voltar 

Justiça do Trabalho suspende processo de privatização da Eletrobrás 

TRT da 1ª Região do Rio determinou que a estatal e suas distribuidoras apresentem estudo de impacto da 
desestatização sobre contratos de trabalho 

A Eletrobrás foi informada de decisão de tutela de urgência do juízo da 49ª Vara do Trabalho do 
Rio de Janeiro (Tribunal Regional do Trabalho 1ª Região), determinando que a companhia e 
distribuidoras se abstenham do processo de desestatização para que apresentem estudo de 
impacto sobre os contratos de trabalho. Em fato relevante, a empresa diz que "analisará as 
medidas cabíveis e manterá o mercado informado."  

As demais rés são Amazonas Energia, Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron), Companhia de 
Eletricidade do Acre (Eletroacre), Companhia Energética de Alagoas (Ceal) e Companhia 
Energética do Piauí (Cepisa). As empresas devem apresentar individualmente ou de forma 
coletiva no prazo de até 90 dias estudo sobre o impacto da privatização nos atuais contratos de 
trabalho.  

Como publicado pelo Broadcast no último dia 1º de junho, segundo fontes, a privatização da 
Eletrobrás não deve sair este ano. O desgaste do governo, acentuado pela greve dos 
caminhoneiros, e a proximidade do calendário eleitoral inviabilizaram a aprovação, ainda neste 
ano, do projeto que permite a desestatização.  

Responsável por colocar o projeto em votação, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
já admite nos bastidores que dificilmente a medida será votada antes das eleições. O projeto foi 
enviado no dia 22 de janeiro, mas está emperrado em uma comissão especial da Câmara, de 
onde ainda precisaria seguir para o Senado. 

Fonte: Estadão | 05.06 

Voltar 

Eletrobras pode dividir leilão de distribuidoras 

O governo estuda a possibilidade de dividir o leilão das distribuidoras da Eletrobras, ofertando, 
em um primeiro momento, as empresas que estiverem com a situação regulatória equacionada, 
e postergando a venda das companhias que ainda possuem assuntos pendentes, como o caso 
da Amazonas Energia. O Valor apurou que a ideia principal ainda é leiloar todas as distribuidoras 
de uma só vez, mas a hipótese de dividir os leilões é considerada, para viabilizar a venda das 
empresas que não possuem pendências, caso leve mais tempo que o previsto para equacionar a 
situação das outras. 

Conforme antecipado ontem pelo Valor PRO, serviço de informações em tempo real do Valor, 
segundo uma fonte próxima do assunto, caso os acionistas da Eletrobras aprovem uma 
postergação do prazo de liquidação das distribuidoras, de 31 de julho até 30 de setembro, por 
exemplo, poderia ser feito mais de um leilão até o prazo final. "Mas é algo que deve ser 
estudado, porque o ideal é que se faça apenas um leilão até essa data [31 de julho]", afirmou 
ela. 

Ainda de acordo com a fonte, antes da divulgação ontem da decisão da Justiça do Trabalho do 
Rio, suspendendo os procedimentos de privatização da holding e das distribuidoras, a 
expectativa era de que o BNDES publicasse o edital do leilão das distribuidoras na próxima 
semana. Até o fim desta semana, seria definido quais distribuidoras seriam colocadas em 
licitação em um primeiro momento. Dessa forma, o leilão seria realizado em meados de julho, 
dentro do prazo oficial estipulado pelos acionistas para liquidar as empresas, caso elas não 
sejam vendidas. 
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O cenário de liquidação das distribuidoras também é preocupante para a Eletrobras. Se, por um 
lado, manter essas distribuidoras gera perdas bilionárias anualmente à companhia, por outro, 
liquidá-las pode causar um custo da ordem de R$ 21,5 bilhões, de acordo com o relatório 20-F 
da companhia entregue em maio à Securities and Exchange Commission (SEC). Sobre esse 
custo, ainda não há uma definição clara do impacto para a estatal e o governo. Por esse motivo, 
o entendimento na Eletrobras é que a venda das distribuidoras é prioritária e a melhor 
alternativa. 

Procurada, a Eletrobras informou que o processo de privatização das distribuidoras é 
coordenado pelo BNDES. O banco não comentou o assunto. 

De acordo com fato relevante divulgado ontem, a Eletrobras informou que o Tribunal Regional 
do Trabalho da 1ª Região, no Rio, decidiu, em tutela de urgência, que a empresa e suas 
distribuidoras interrompam o processo de privatização.  

Segundo a estatal, o tribunal determinou que ela apresente, em até 90 dias, estudos sobre o 
impacto da privatização nos contratos de trabalho em curso. A estatal acrescentou que analisa 
as medidas cabíveis para o caso. 

Com a suspensão dos processos de privatização da holding e suas subsidiárias, as ações da 
Eletrobras tiveram forte queda no pregão de ontem na bolsa B3. Os papéis ON recuaram 
7,81%, negociados a R$ 14,99, enquanto as ações preferenciais foram negociadas a R$ 17,36, 
com redução de 8,15%. 

O desempenho no pregão de ontem praticamente anulou os ganhos obtidos na segunda-feira 
(alta de 8,87% da ação PNB e de 7,33% da ON), motivados pela decisão favorável do Tribunal 
de Contas da União (TCU) à venda das distribuidoras e pela apresentação, pelo Executivo, de 
um projeto de lei em regime de urgência com pontos importantes para destravar pontos 
regulatórios das empresas.  

A decisão da Justiça do Trabalho do Rio se deu em âmbito de um processo movido pelo Coletivo 
Nacional dos Eletricitários (CNE). "Estamos aguardando os próximos passos", afirmou Nailor 
Gato, coordenador da CNE. Segundo ele, desde fevereiro deste ano, quando a Eletrobras 
aprovou em assembleia de acionistas privatizar as distribuidoras, as centrais sindicais entraram 
com diversas ações na Justiça contra a venda dessas empresas. 

Fonte: Valor | 06.06 

Voltar 

Justiça do RJ suspende privatização de distribuidoras da Eletrobras 

A Eletrobras informou nesta terça-feira que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no 
Rio de Janeiro, decidiu, em tutela de urgência, que a empresa e suas distribuidoras 
interrompam o processo de privatização. 

Em comunicado ao mercado, a companhia disse que o tribunal determinou que ela apresente, 
no prazo de até 90 dias, estudos sobre o impacto da privatização nos contratos de trabalho em 
curso. 

A Eletrobras informou que analisará as medidas cabíveis para o caso. 

A decisão que determinou a suspensão atende a um processo movido pelo Coletivo Nacional dos 
Eletricitários (CNE).  

Segundo Nailor Gato, coordenador da CNE, o objetivo da entidade é que a Eletrobras estude o 
impacto das privatizações nos contratos de trabalho de seus funcionários. 

“Estamos aguardando os próximos passos. Estamos nessa luta”, disse Gato, ressaltando que as 
distribuidoras da Eletrobras estão operando há mais de um ano como prestadora de serviços, já 
que a Eletrobras não renovou a concessão dessas empresas. 

Segundo ele, desde fevereiro deste ano, quando a Eletrobras aprovou em assembleia de 
acionistas privatizar as distribuidoras, as centrais sindicais entraram com diversas ações na 
Justiça contra a venda dessas empresas. 
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Ele explicou que foram movidos processos em todos os Estados onde a Eletrobras possui 
distribuidora - Amazonas, Acre, Piauí, Rondônia, Roraima e Alagoas. 

Além disso, entidades sindicais no Rio de Janeiro moveram mais de um processo contra a 
privatização da holding e das distribuidoras. 

Fonte: Valor | 06.06 

Voltar 

Eletrobras sai da pauta e foco será distribuidoras 

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), admitiu ontem que o projeto 
de lei para privatização da Eletrobras não será votado agora. O esforço será para aprovar outra 
proposta, que resolve o problema do déficit de seis distribuidoras de energia ligadas à estatal e 
permitir a venda delas, de forma que não contamine a holding. 

Com o adiamento, fica sacramentado que a operação de privatização da Eletrobras, com o 
governo deixando de ter o controle da empresa, não será concluída este ano. Maia, contudo, 
não descartou que a votação ocorra após as eleições e fique encaminhada para o próximo 
governo. "Não pode dizer 100% que saiu de pauta, isso ainda não. Como é maioria simples, 
pode surgir uma oportunidade de votar lá pra frente", disse. 

Analistas do mercado e integrantes do governo consideram que a operação já estava com 
calendário apertadíssimo, tanto é que o governo tirou a operação da sua estimativa de receitas 
do ano e encaminhou, durante o feriado, projeto de lei para resolver o problema das 
distribuidoras e permitir o leilão delas, que ficou comprometido após a medida provisória (MP) 
que teria o mesmo efeito perder a validade. 

Já a privatização da Eletrobras estava sem apoio suficiente, o que foi agravado pela proximidade 
com a eleição. O relator, deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA), já tinha avisado que nem 
apresentaria o novo parecer na comissão até que os líderes da base garantissem apoio. "Subiu 
no telhado. Vou trabalhar agora na cessão onerosa [do pré-sal]", afirmou ao Valor. 

Fonte: Valor | 07.06 

Voltar 

Privatização da Eletrobras trava na Câmara por falta de apoio, diz relator 

Um projeto de lei sobre a privatização da Eletrobras que tramita no Congresso tem sofrido 
resistência e não há acordo para incluir o assunto na pauta da Câmara dos Deputados neste 
momento, disse à Reuters nesta quarta-feira o relator do texto, deputado José Carlos Aleluia 
(DEM-BA). 

"O projeto está em 'stand by'... Está em 'pause'. Estamos trabalhando, mas não tenho ainda 
uma luz no fim do túnel", afirmou. 

A matéria, que define uma modelagem para a desestatização, está em análise em uma 
comissão especial, onde encontra resistência, e mesmo a alternativa de levar o texto para 
votação no Plenário da Câmara não tem se mostrado viável no momento, segundo Aleluia. 

"O presidente da comissão não convocou reunião para esta semana e não deve convocar para a 
próxima... E o problema nem é na comissão, é no Plenário... É difícil", disse o parlamentar. 

Questionado sobre o motivo das resistências em votar a matéria, o deputado citou "ações 
corporativistas", sem detalhar. 

Ele disse que continuará trabalhando para levar o projeto adiante, mas admitiu que não tem 
encontrado apoio de lideranças do governo para avançar. 

Segundo Aleluia, é mais viável neste momento a aprovação de um outro projeto, enviado ao 
Congresso na semana passada, que trata apenas de mecanismos para permitir a privatização de 
seis distribuidoras de energia da Eletrobras que atuam no Norte e Nordeste. 
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"Acho que esse projeto é simples, e dentro de um acordo, o progresso pode, sim, ser mais 
rápido", afirmou. 

Ele afirmou que a tramitação desse projeto, visto como urgente pelo governo, deve ser 
analisada em uma reunião de líderes no Congresso, possivelmente ainda nesta quarta-feira. 

Fonte: DCI | 07.06 

Voltar 
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