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Energia impulsiona resultados da ABB no Brasil no 3º tri
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"Tivemos forte exportação no setor automotivo
para mercados na América do Sul, principalmente
na área robótica, todos os sistemas de robótica e
automação. Também tivemos vendas de soluções
de eletrificação, especialmente transformadores
exportados aos Estados Unidos, de grande porte e
potência", disse. Nesse quesito, a desvalorização
do real ante o dólar ajudou a tornar as
exportações do Brasil para os Estados Unidos
mais competitivas. 
O segmento de geração renovável foi o terceiro
pilar que ajudou a sustentar o desempenho da
ABB entre julho e setembro no Brasil. "As
renováveis em geral representaram 20% dos
pedidos no trimestre", disse Paniagua. 
A ABB vendeu equipamentos para geração eólica,
solar centralizada, e também geração solar
distribuída. As vendas em energia solar ainda não
são significativas em termos de volume, mas o
crescimento é acelerado, tendo sido superior a
100% no trimestre, destacou o executivo. 
A companhia estima ter 50% de participação no
mercado de subestações para energia solar. 
"Estamos muito otimistas com relação ao
desempenho no Brasil para o último trimestre do
ano e também para 2019. 
Gostamos da área de transmissão, vai haver um
leilão muito forte ainda este ano, achamos que
vão sair grandes projetos com investimentos
expressivos", disse Paniagua. 
Paniagua também aposta na expansão dos
negócios em energias renováveis, tanto resultado
de leilões de novos projetos quanto em geração
distribuída.  

Os negócios no setor de energia elétrica
impulsionaram os resultados da fabricante de
equipamentos ABB no terceiro trimestre do ano,
quando as encomendas totais no Brasil
cresceram 54% em relação ao mesmo período do
ano passado. 
No mundo, as encomendas subiram 10%, para
US$ 8,9 bilhões, impulsionando a receita da
companhia, que somou US$ 9,25 bilhões, alta de
6%. O lucro líquido do trimestre também avançou
6%, para US$ 603 milhões.  
Todas as áreas de atuação da ABB tiveram
crescimento no período, com destaque para as
encomendas na divisão de robótica, que
cresceram 12% no trimestre, para US$ 2,2 bilhões.
A divisão de produtos de eletrificação continua a
maior, com alta de 26%, para US$ 3,2 bilhões. O
setor de redes de energia teve alta de 7%, para
US$ 2,2 bilhões. 
"O resultado do grupo foi bom, crescimento
bastante positivo. No Brasil, a situação é muito
boa, ficamos muito acima do mercado", disse
Rafael Paniagua, presidente da ABB no Brasil. 
As encomendas da companhia no país cresceram
principalmente nos setores de concessionárias de
energia, que inclui transmissão e distribuição, na
exportação, e na área de geração de energia
renovável. Segundo Paniagua, as encomendas no
segmento de concessionárias de energia tiveram
crescimento de 47% no trimestre na comparação
anual, refletindo, principalmente, projetos de
transmissão de energia. 
As exportações cresceram 20% no período, com
envios para Argentina, Colômbia, e até mesmo
Estados Unidos.
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Outras áreas na qual a ABB aposta envolvem serviços, que envolvem valor agregado significativo, e o
setor de petróleo e gás, que depois de um período ruim está voltando a crescer. "Novos consórcios
estão começando agora a fazer investimentos na exploração do pré-sal", afirmou. Esse movimento,
contudo, só deve se refletir em novos negócios para a ABB entre o fim de 2019 e começo de 2020. 
"Também vemos início de retomada em projetos industriais, em mineração, papel e celulose e outros",
disse o executivo, explicando que a ABB pode ter oportunidade de negócios em digitalização, ganhos de
eficiência e automação para esses clientes. 

Fonte: Valor | 26.10



SPIC apresenta oferta por Santo Antonio
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O Valor antecipou, no início do mês, que a SPIC se
preparava para fazer a oferta o mais rapidamente
possível, antes da conclusão das negociações
com o BNDES. 
A geração de caixa da companhia não é suficiente
para pagar o serviço da dívida e as demais
obrigações, que incluem, por exemplo, a
exposição ao risco hidrológico. Sem a
reestruturação, os sócios precisariam fazer
aportes sucessivos para evitar um pedido de
recuperação judicial. A oferta da SPIC, porém,
pode oferecer uma nova saída para o negócio. 
A expectativa é que as partes assinem um
contrato de exclusividade pelos próximos quatro a
cinco meses e a chinesa faça uma diligência
"afirmativa", para confirmar e verificar uma
investigação já realizada há mais de um ano. A
partir dela, a SPIC definirá também o valor do
aporte de capital que fará do negócio. 
A concessionária, por sua vez, tem pressa em
concluir o negócio, devido à situação financeira
delicada que enfrenta. 
Apesar de gerar caixa desde que a hidrelétrica
entrou em operação, os recursos não são
suficientes para pagar todos os seus
compromissos. Ao fim de junho, além da dívida
financeira, a Santo Antonio Energia estava com a
conta do capital de giro negativa em R$ 992,5
milhões e a relação entre dívida líquida e Ebitda
(lucro antes de juros, impostos, depreciação e
amortização) em 13,13 vezes - ante a média de
2,5 vezes no setor de geração de energia. 

A chinesa State Power Investment Corporation
(SPIC) fez uma proposta formal pelo controle da
Madeira Energia (Mesa), concessionária da
megausina de Santo Antonio, antecipou o Valor
PRO, serviço em tempo real do Valor, na tarde de
sexta-feira. Segundo fontes, a oferta foi feita para
o bloco de controle da companhia, composto por
Odebrecht, Cemig e Andrade Gutierrez, que
somam cerca de 59% de participação na
concessionária. 
Furnas, que tem 41% das ações, não deve vender. 
A oferta avalia 100% do capital da companhia em
R$ 9,8 bilhões. Contudo, desse valor só o
proporcional a R$ 3,5 bilhões será recebido pelos
vendedores no ato do negócio. O pagamento do
restante, pela SPIC, está vinculado a várias
ocorrências futuras, em especial, regulatórias. O
recebimento pelos vendedores pode levar de
cinco a sete anos, segundo o Valor apurou. Além
de comprar o controle, a chinesa assumirá a
dívida de Santo Antônio, que soma R$ 15 bilhões. 
Nesta semana, Odebrecht, Cemig e Andrade
Gutierrez devem assinar uma carta se
compromentendo com a negociação. 
Após a oferta, os sócios já iniciaram uma
conversa com o BNDES, credor de R$ 10 bilhões,
para suspender o pagamento do serviço dessa
dívida - considerado fundamental para que
tenham tempo de fechar um acordo. A ideia é que
a renegociação da dívida de fato seja feita já pela
SPIC. 
A Santo Antonio já vinha tratando com o BNDES
do alongamento de prazos e redução das
parcelas. Além de alongar a dívida até 2040, o
acordo com o banco elevaria o custo da dívida,
reduzindo o valor do ativo.  
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Até o fim do mês, a empresa está em situação relativamente estável, pois acabou de receber um aporte
de R$ 261 milhões dos sócios. Os recursos foram usados, em parte, no pagamento de passivos no
mercado de curto prazo de energia. Na semana que vem, acontece outra liquidação do mercado à vista,
na qual, mais uma vez, Santo Antonio precisará fazer pagamentos. 
 
Sem um acordo com o BNDES para suspender os pagamentos da dívida, a empresa pode enfrentar
nova crise em novembro. O caixa gerado é praticamente exaurido com o pagamento mensal de juros ao
banco de desenvolvimento estatal, fazendo com que não restem recursos para outros compromissos,
como a energia de curto prazo e a tarifa de transmissão. 

Fonte: Valor | 29.10



GE corta dividendo e divide unidade deficitária de energia
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A General Electric cortou o dividendo trimestral para apenas 1 centavo de dólar por ação e anunciou que
vai dividir os negócios de energia elétrica em duas unidades, nas primeiras medidas tomadas pelo
recém empossado presidente-executivo Larry Culp para recuperar o conglomerado norte-americano. 
A GE fez uma cara aposta em combustíveis fósseis por meio de uma cara aquisição em 2015 e ainda
está trabalhando para reduzir dívida e recuperar o preço de suas ações. O faturamento e o lucro do
grupo caíram ao longo dos últimos anos e o conglomerado fundado há 126 anos, que já foi a empresa
mais valiosa dos Estados Unidos, focou esforços em motores para aeronaves, turbinas para usinas de
energia e em equipamentos para energia renovável. 
 
A GE publicou nesta terça-feira prejuízo de 22,8 bilhões de dólares para o terceiro trimestre, impactada
em grande parte por uma baixa contábil no valor dos negócios de energia elétrica. A divisão também
teve prejuízo de 631 milhões de dólares no trimestre. 
 
No todo, a GE teve prejuízo de 2,63 dólares por ação ante um lucro de 0,16 dólar no mesmo período do
ano passado. Em termos ajustados, a empresa teve lucro de 0,14 dólar por ação ante 0,21 um ano atrás.
Analistas esperavam resultado ajustado positivo de 0,20 dólar por papel, segundo dados da Refinitiv. 
 
"Minha prioridade nos meus primeiros 100 dias é posicionar nossos negócios para vencer, começando
por energia elétrica, e acelerar a redução de dívida", disse Culp em comunicado. 
 
O grupo anunciou que vai separar os negócios de turbinas a gás e serviços de outras partes da
unidades. 
 
A GE escolheu Culp para suceder John Flannery em 1 de outubro, o dia que a GE revelou uma baixa
contábil bilionária na divisão de energia. Flannery ficou no posto por apenas 14 meses. 

Fonte: DCI | 30.10



GE faz baixa de US$ 22 bi e reestrutura área de energia
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A outra ficou com os ativos restantes, incluindo
turbinas a vapor e equipamentos de rede. 
Culp também vai reorganizar as estruturas
administrativas da divisão de energia para que os
chefes das unidades de negócios se reportem
diretamente a ele. A estrutura atual, segundo
disse ele ao "Financial Times" em uma de suas
primeiras entrevistas desde que foi nomeado
executivo-chefe, "tem muitas camadas entre eu e
os negócios". Com a eliminação dessas camadas,
disse ele, os negócios poderão ser conduzidos
com mais transparência e mais responsabilidade. 
O lucro por ação do trimestre, excluindo-se a
baixa contábil e outros itens extraordinários, foi
de 14 centavos de dólar, bem abaixo das
previsões dos analistas de 20 centavos de dólar,
além de 33% menor que o resultado do mesmo
período do ano passado. 
Os resultados mostram as dificuldades da divisão
de equipamentos de energia, que vem sendo
afetada pela ascensão das energias renováveis e
a desaceleração da demanda nos países
desenvolvidos. Os negócios sofreram uma
oscilação desfavorável de mais de US$ 1 bilhão,
mergulhando em um prejuízo de US$ 631 milhões
no trimestre, comparado ao lucro de US$ 464
milhões no mesmo período de 2017. As
encomendas caíram 18% para US$ 6,6 bilhões no
trimestre. 
"A GE tem forças consideráveis", disse Culp a
analistas em uma conferência telefônica. "O
talento que temos aqui é real, a tecnologia é
especial e o alcance global da marca GE e nossas
relações são realmente impressionantes. Mas
precisamos mudar."

A General Electric (GE) reduziu seu dividendo pela
segunda vez em menos de um ano e anunciou
uma reestruturação radical de sua problemática
divisão de equipamentos de energia,
desapontando investidores que haviam
depositados suas esperanças no novo executivo-
chefe do grupo industrial. 
As ações da GE caíram mais de 9% na tarde de
ontem, depois que o dividendo trimestral foi
cortado de 12 centavos de dólar para apenas 1
centavo, permitindo à companhia economizar
quase US$ 4 bilhões por ano num momento em
que passa por problemas financeiros sérios. 
O conglomerado americano disse que o
Departamento de Justiça iniciou uma
investigação sobre questões que incluem uma
baixa contábil não monetária relacionada a bens
intangíveis de US$ 22 bilhões em sua divisão de
energia, a maioria relacionada à aquisição da
unidade de energia da Alstom em 2015. A
Securities and Exchange Commission (SEC), que
já está investigando o grupo pela forma como
tratou contratos de longo prazo e provisões para
cobertura de seguros, também ampliou sua
investigação para que a despesa seja incluída. 
Os lucros do terceiro trimestre são os primeiros a
serem divulgados sob o novo executivo-chefe,
Larry Culp, que assumiu neste mês após a saída
abrupta de John Flannery. O ex-chefe ficou
apenas um ano no cargo.  
O desmembramento da divisão de energia é a
primeira iniciativa estratégica de Culp. O novo
executivo-chefe vai dividir a unidade em duas.
Uma vai abrigar as operações tradicionais de
turbinas a gás da GE.  
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No geral, os analistas receberam bem a decisão de cortar os dividendos. Jim Corridore, da CFRA,
descreveu a decisão como "corajosa e necessária, além de um sinal de que Culp não vai tomar meias-
medidas para melhorar a companhia".  
 
No entanto, John Inch, analista da Gordon Haskett, descreveu os resultados como "desapontadores" e
disse que o corte no dividendo sugere que "a GE enfrenta uma restrição de caixa significativa",
pressionando Culp a agir logo na reavaliação aprofundada das operações. 
 
A companhia vendeu a maior parte da GE Capital, sua operação de serviços financeiros que
frequentemente gerava cerca de metade dos lucros do grupo antes da crise financeira de 2008. As
operações restantes tiveram um lucro residual de U$ 59 milhões, mas a controladora não receberá mais
um grande dividendo em dinheiro da GE Capital. 
 
Junto com um salto nos pagamentos do fundo de pensão para US$ 5,1 bilhões no trimestre, a GE
passou de uma entrada líquida de caixa de US$ 4,1 bilhões, nos primeiros nove meses de 2017, para
uma saída líquida da mesma magnitude nos primeiros três trimestres deste ano. 
 
As outras divisões da GE anunciaram resultados variados, embora um excelente desempenho tenha
sido registrado na divisão de motores e outras peças para aviões, onde o lucro aumentou 25%, de US$
1,3 bilhão para US$ 1,7 bilhão.  
 
Todavia, Inch também levantou temores sobre o futuro das operações de componentes aeronáuticos do
grupo americano, escrevendo em nota: "A questão-chave é quanto tempo vai durar a força da área de
aviação, quando parece estar perto do pico de um ciclo". 

Fonte: Valor | 31.10



Engie retomará processo para vender termelétrica Pampa Sul em 2019, diz CEO
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A decisão da Engie vem em meio a um atraso no
cronograma da usina, que inicialmente precisaria
entrar em operação em janeiro.  
A companhia, no entanto, realizou negociações
para descontratar parte da energia da usina já
vendida para 2019, de forma a acomodar a nova
data prevista para a operação, segundo Sattamini.
O executivo disse ainda que a previsão de que as
conversas com a Petrobras sobre a TAG sejam
concluídas somente em 2019 deve-se à
paralisação da transação após uma liminar do
Supremo Tribunal Federal (STF) contra
privatizações. 
"Não temos certeza de quando esse processo
será retomado... mas, sendo retomado... deve
levar a uma transação não antes de fevereiro,
março do ano que vem, de qualquer maneira,
mesmo que a gente tivesse retomado essa
discussão agora em novembro", explicou. 
Já a esperada oferta da Engie Brasil Energia pela
fatia em Jirau está "em situação de espera", disse
Sattamini, que citou questões ainda a serem
resolvidas, como incertezas em torno de custos
com o risco hidrológico, um assunto em
discussão entre empresas do setor e o governo. 
TRANSMISSÃO E EÓLICAS 
A Engie Brasil Energia pretende seguir investindo
em novos projetos de transmissão e deverá
participar do próximo leilão do governo para a
concessão de licenças no setor, previsto para
dezembro, disse Sattamini. 
"Vamos estar lá, com (ofertas por) alguns lotes
específicos (de projetos). Estamos trabalhando
para isso", afirmou. 

A Engie Brasil Energia suspendeu a busca por
compradores para sua termelétrica a carvão
Pampa Sul e deve retomar o processo de venda
após a entrada em operação do empreendimento,
prevista para o segundo trimestre de 2019, disse
nesta quinta-feira o presidente da companhia,
Eduardo Sattamini. 
Em teleconferência com investidores, ele afirmou
ainda que também devem ficar para 2019 a
conclusão de negociações com a Petrobras para
a possível aquisição da rede de gasodutos TAG e
conversas com sua controladora, a francesa
Engie, para a compra da fatia da empresa na
hidrelétrica de Jirau, em Rondônia. 
A Engie, que tem aumentado os investimentos em
ativos de energia limpa, como parques eólicos, e
em gás natural, em meio a uma estratégia de
"descarbonização", colocou Pampa Sul à venda
ainda no início de 2017. 
A empresa chegou a receber uma oferta da
CountorGlobal pela usina de 340 megawatts,
ainda em construção, e pelo complexo térmico a
carvão Jorge Lacerda, de 857 megawatts, mas as
tratativas de venda não avançaram e as
conversas foram encerradas em abril deste ano. 
Mais recentemente, a chinesa State Power
Investment Corporation (SPIC) também
apresentou interesse nas térmicas, conforme
publicado pela Reuters em meados de outubro
com informação de uma fonte. 
"O processo de venda do ativo a gente optou por
retomá-lo num momento em que a usina estiver
operacional. Não faz sentido a gente ainda
carregar algumas incertezas (que pesam sobre a
precificação do empreendimento)", afirmou
Sattamini.
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A Engie também pretende viabilizar novos projetos eólicos com a venda da energia em operações no
mercado livre de eletricidade, um negócio que o executivo disse parecer mais atrativo que a inscrição
dos empreendimentos em futuros leilões do governo para novas usinas. 
 
Segundo ele, contratos de venda de energia no mercado livre poderão em breve viabilizar a construção
de uma segunda fase do projeto eólico Campo Largo, na Bahia, com 330 megawatts --a companhia
deve concluir ainda neste ano a primeira fase do complexo, com a mesma capacidade. 
 
"Já estamos em negociações de venda no mercado... A gente tem uma capacidade de comercialização
(no mercado livre) que é o diferencial para nós", afirmou. 
 
A primeira fase do projeto Campo Largo, também com quase 330 megawatts, já está com 55 por cento
da capacidade em operação. O investimento no empreendimento é de 1,7 bilhão de reais (base 2014). 

Fonte: DCI | 01.11



Cade aprova sem restrições compra pela Cteep de fatia da Taesa na IE Biguaçu
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O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição pela
transmissora de energia ISA Cteep de uma fatia de 50 por cento na Interligação Elétrica Biguaçu (IE
Biguaçu) detida pela Taesa, segundo despacho do órgão no Diário Oficial da União desta quinta-feira. 
Com o negócio, a Cteep passa a ser a única controladora da IE Biguaçu, onde já era sócia com 50 por
cento.  
 
A IE Biguaçu foi criada pelas empresas após elas arrematarem em leilão realizado pelo governo em
maio a concessão para a construção de linhas de transmissão e uma subestação em Santa Catarina.  
 
A Cteep é controlada pelo grupo colombiano ISA. Já a Taesa tem como controladores a elétrica mineira
Cemig e a própria Isa. 

Fonte: DCI | 01.11



Inadimplência do GSF recua em R$ 3 bi
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Da redução de R$ 3 bilhões na inadimplência do
GSF, os associados da Apine são responsáveis
por R$ 2,4 bilhões. As empresas, contudo, vão
desembolsar um montante muito menor, da
ordem de R$ 120 milhões. As usinas do Proinfa
pagarão R$ 340 milhões. 
Segundo Altieri, a diferença decorre do processo
de contabilização do mercado de curto prazo de
energia, que permite uma compensação contábil
entre a posição credora e a posição devedora dos
agentes. 
Isso é visto positivamente pela CCEE, pois a
situação financeira dos agentes não será
prejudicada com a operação. Os riscos de
inadimplência real quanto ao pagamento desses
montantes também são considerados baixos. 
"O que é importante agora é a sinalização para o
futuro. O cenário muda rapidamente, e a
inadimplência tende a crescer pouco a partir de
agora", disse Altieri. Segundo ele, apenas Light e
Chesf (controlada da Eletrobras) são empresas de
grande porte ainda protegidas integralmente por
liminares da exposição ao GSF. 
As negociações de um acordo com o geradores,
para que abram mão das liminares, também muda
de figura. "Acho que os geradores vão ponderar
isso. Na minha leitura, a possibilidade de um
acordo ficou mais forte", disse Altieri. Segundo
ele, as hidrelétricas serão obrigadas agora a "sair
da zona de conforto" devido à falta de uma
proteção futura para a exposição ao GSF. 
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
propôs um acordo aos geradores, baseada na
compra de energia de reserva como proteção
para o risco hidrológico, sem resolver o problema
passado.  

A derrubada de duas liminares na Justiça vai
reduzir a inadimplência relacionada ao risco
hidrológico (medido pelo fator GSF, na sigla em
inglês) em R$ 3 bilhões na liquidação das
operações do mercado de curto prazo de
setembro, que será concluída na próxima semana.
Com isso, o montante travado por liminares deve
recuar a R$ 6,8 bilhões, disse ao Valor o
presidente do conselho da Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), Rui
Altieri. 
Nas últimas semanas, o governo e a CCEE tiveram
sucesso em derrubar duas liminares. A primeira,
que beneficiava as usinas do Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia
Elétrica (Proinfa), perdeu totalmente sua validade.
Outra decisão derrubou os efeitos futuros de uma
liminar que protegia os associados da Associação
Brasileira dos Produtores Independentes de
Energia Elétrica (Apine), com efeito retroativo a
fevereiro deste ano.  
Se as decisões continuassem vigentes, a
inadimplência relacionada ao GSF, que estava em
R$ 8,8 bilhões em agosto, subiria para R$ 9,8
bilhões na operação de setembro, que será
concluída no dia 8 de novembro. Com a
operacionalização das decisões, a CCEE espera
que esse total travado por liminares caia para R$
6,78 bilhões ao fim dessa próxima liquidação. 
CCE aposta que mudança no cenário aumenta
chance de acordo com geradores para acabar com
guerra de liminares 
A liminar da Apine, vigente desde julho de 2015, é
a principal na judicialização do GSF, uma vez que
os principais geradores hidrelétricos com
contratos no mercado livre são seus associados,
como o caso da China Three Gorges (CTG).  
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A recepção entre as empresas, contudo, foi ruim, e uma contraproposta deve ser apresentada em nova
reunião na segunda-feira. 
 
Paralelamente, o governo segue tentando aprovar no Congresso uma nova lei que resolva o problema
do risco hidrológico de forma retroativa. Ontem, a comissão de infraestrutura (CI) do Senado aprovou o
Projeto de Lei do Senado (PLS) 2019/15, que incluiu uma emenda para resolver a judicialização do GSF.
Na prática, as despesas relativas ao déficit das hidrelétricas no mercado de curto prazo seriam pagas
pelos geradores, que abririam mão das liminares. Em contrapartida, a alteração legal propõe a extensão
das concessões das hidrelétricas de forma proporcional ao GSF causado por motivos não hídricos,
como despacho de termelétricas fora da ordem de mérito, atraso em transmissão de projetos e
importação de energia. Essa é a solução preferida pelos geradores, e foi exaustivamente debatida entre
os agentes e a CCEE.

Fonte: Valor | 01.11



Lucro da EDP Brasil salta 119% no 3° tri com mais vendas de energia e menores perdas
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A EDP Energias do Brasil, do grupo português EDP, teve lucro líquido de 306,9 milhões de reais no
terceiro trimestre, salto de 119,1 por cento sobre um ano antes, refletindo ganho de mercado e menores
perdas nas distribuidoras de energia e um avanço nas operações de comercialização. 
 
A empresa, com negócios em geração, transmissão, distribuição e venda de energia, teve lucro antes de
juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 679,6 milhões no período, avanço de 23,2 por
cento na comparação anual. 
 
A receita líquida no período somou 3,8 bilhões de reais, com elevação de 14,9 por cento ante o terceiro
trimestre de 2017. 
 
"Todas as áreas de atuação da EDP apresentaram evolução positiva e contribuíram para o resultado",
afirmou a empresa em nota, destacando aumento de 4,2 por cento na energia distribuída, no quinto
trimestre consecutivo de alta. 
 
Ao mesmo tempo, a empresa destacou que tem reduzido as perdas em suas distribuidoras. 
Já a comercializadora de energia do grupo teve resultados crescentes pelo oitavo trimestre
consecutivo. 
 
Os resultados também foram impulsionados pela conclusão da venda da participação da empresa na
pequena central hidrelétrica Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, por 43,5 milhões de reais. 

Fonte: DCI | 31.10



Lucro da Eletropaulo recua 95% no 3º trimestre, para R$ 2,8 milhões
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A Eletropaulo registrou lucro líquido de R$ 2,791 milhões no terceiro trimestre do ano, queda de 95,2%
na comparação com o mesmo intervalo de 2017. 
 
O resultado reflete, entre outras questões, o resultado financeiro negativo em R$ 217,4 milhões, ante a
perda de R$ 173,9 milhões apurada entre julho e setembro do ano passado. 
 
A receita líquida da Eletropaulo cresceu 11,6% no trimestre, para R$ 4,2 bilhões. O resultado antes de
juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) caiu 9,1%, a R$ 366,8 milhões. 
O Ebitda ajustado por efeitos não recorrentes (despesas com assessoria financeira e jurídica
relacionados à oferta de ações da companhia) por sua vez, cresceu 32,5% no trimestre, para R$ 349,4
milhões. 
 
Os custos e despesas operacionais da Eletropaulo tiveram aumento de 12,4% no trimestre, para R$ 3,4
bilhões. A variação inclui fatores como aumento de 5,2% nas despesas com pessoal e encargos. 
Na parcela A da receita, que inclui os custos não gerenciáveis pelas distribuidoras e que serão
ressarcidos via tarifa, a companhia teve aumento de 18,1% com custo de energia elétrica comprada
para revenda, para R$ 425,3 milhões. 
 
A Eletropaulo terminou o trimestre com um saldo a receber da Parcela A (na próxima revisão tarifária)
de R$ 698,7 milhões. 

Fonte: Valor | 31.10



Deficiência em capacidade de refino pode impulsionar biocombustíveis
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O diretor de biocombustíveis do Ministério de
Minas e Energia (MME), Miguel Ivan Lacerda de
Oliveira, ressalta os benefícios econômicos que o
combustível alternativo pode trazer. “O
biocombustível abaixa o preço da gasolina e
diesel, traz menos necessidade de importação de
derivados.” 
Para estimular esse mercado, foi criado o
RenovaBio, uma política de estado para traçar
estratégias para os biocombustíveis.  
Aprovado no ano passado pelo Congresso, o
programa ainda precisa ser regulamentado. De
acordo com estimativa da EPE, o RenovaBio
poderá gerar investimentos de R$ 1,4 trilhão e
economia de 300 bilhões de litros em gasolina e
diesel importados até 2030. “Esse valor inclui
centros de pesquisa, fábricas, redução de
importações e aumento nas exportações”, detalha
Oliveira.  
A gerente executiva da Associação Brasileira de
Biogás e Biometano (Abiogás), Camila D’Aquino,
conta que em 2018 houve regulamentações em
nível estadual para nortear o setor. “Já existe um
programa em São Paulo e foram aprovados
marcos legais no Paraná e Santa Catarina.” Ela
acredita em novos avanços em 2019. “Esperamos
a criação de mais políticas estaduais, que ainda
faltam. Também é preciso avançar com
infraestrutura no interior do País, para alavancar a
produção e o consumo.” 
Novo governo  
Na visão das entidades, essas políticas devem ser
mantidas com a troca de governo. “Tenho
confiança nas instituições e na manutenção da
lei. Já conversei algumas vezes com o [presidente
eleito] Bolsonaro e ele tem uma visão positiva do
RenovaBio”, afirmou Oliveira. Ele acredita que é
preciso esperar o perfil indicado para o MME. 

A perspectiva de retomada econômica a partir de
2019 pode aprofundar o déficit da produção de
combustíveis no País. Para entidades setoriais, a
expansão de biocombustíveis é uma alternativa
para reduzir esse gargalo.  
De acordo com a Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o
crescimento da demanda é maior do que o da
oferta interna. Caso não ocorram investimentos
para aumentar a capacidade de refino do País,
atualmente de 2,4 milhões de barris por dia, a
dependência de importações se aprofundará.
“Existe uma deficiência no segmento e se o Brasil
voltar a crescer nos próximos anos, vai ter déficit.
Além disso, falta infraestrutura nos portos para
importar”, aponta o diretor da ANP, Aurélio
Amaral. 
Para entidades e especialistas, a descentralização
geográfica da produção de combustíveis,
fortalecendo a geração de biocombustíveis no
interior do País, é uma solução viável. “Não faz
sentido transportar o diesel que é refinado na
costa, gastando combustível no caminho, quando
poderíamos produzir no interior”, destaca o
presidente da consultoria Datagro, Plinio Nastari. 
Os principais biocombustíveis produzidos no
Brasil são o etanol, obtido da cana-de-açúcar, e o
biodiesel, produzido a partir de óleos vegetais ou
gordura animal. O diretor de estudos de petróleo,
gás e biocombustíveis da Empresa de Pesquisa
Energética (EPE), José Mauro Coelho, destaca a
importância logística de uma oferta
descentralizada em um País de dimensões
continentais. “Se substituir parte do diesel,
reduziria o custo no deslocamento”, pontua. 

Perspectiva de crescimento econômico pode agravar a
dependência do País na importação de derivados e

aposta em soluções alternativas, como o biogás, por
exemplo, pode ser uma saída
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“A estruturação da equipe é que vai mostrar qual vai ser o caminho.” 
 
Amaral destaca que o setor vem se estruturando e investindo nos últimos anos, o que dá um peso para
a continuidade das políticas de incentivo. “Essa força econômica é mais importante que qualquer linha
ideológica para o governo.” 
 
Coelho pondera que sempre há preocupação em um momento de mudança de governo, mas que o
setor buscou o diálogo com o novo presidente desde o início do processo eleitoral. “Conversamos com
os principais candidatos antes do 1º turno, para colocar de forma técnica nossa visão. Com o fim do
processo eleitoral, temos procurado pessoas que integram a transição.  
 
O dirigente não acredita em nenhum retrocesso. “Explicamos a importância do RenovaBio. Avançamos
bastante nos últimos anos e não esperamos que agora seja diferente.” 

Fonte: DCI | 01.11



Mercado global avança para equilíbrio em 2019
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Contudo, o avanço da produção da Opep e de
outros grandes players, inclusive o Brasil, deve
compensar esse gap já no ano que vem, destaca
o analista.  
Conforme relatório de outubro da Opep, Estados
Unidos, Brasil, Canadá e Cazaquistão serão os
principais drivers de crescimento da oferta de fora
do grupo em 2018. Este avanço está estimado em
2,2 milhões de bpd neste ano. 
Brasil  
Assim como neste ano, em 2019 a expectativa é
que o Brasil continue sendo um dos principais
contribuintes para o crescimento da oferta global.
“O País avançou muito na exploração e produção
de petróleo não-convencional proveniente da
camada pré-sal”, comenta o sócio de óleo e gás
da KPMG, Anderson Dutra. 
De Vitto acrescenta que a maturação dos
investimentos da cadeia de óleo e gás leva um
tempo mais longo que na indústria em geral.
“Neste sentido, o Brasil ainda vai ver o pico da
produção resultante dos aportes dos últimos
anos.” 
Dutra corrobora. “O País é um dos poucos a ter
um portfólio tão diverso não só de
hidrocarbonetos, mas de renováveis também”,
pontua. 
O analista da Tendências avalia que o mercado
global caminha para um quadro de equilíbrio no
ano que vem, com a demanda pressionando
muito mais a oferta.  
“A guerra comercial entre China e EUA já está
causando impactos no país asiático, que
demonstra desaceleração da economia em 2018”,
explica De Vitto. “Principalmente diante desse
quadro, devemos ter uma certa ‘folga’ na oferta de
petróleo para o ano que vem”, complementa. 

A oferta global de petróleo vem apresentando
avanço, ao passo que a demanda mostra sinais
de enfraquecimento. Neste cenário, os preços não
devem ter grandes saltos e o mercado caminha
para um quadro de equilíbrio em 2019. 
Nesta quarta-feira (31), as cotações do Brent
oscilaram na casa dos US$ 76, mantendo a
trajetória das últimas duas semanas. “As
variações dos preços têm, hoje, muito mais a ver
com fundamentos do mercado financeiro global
do que propriamente a dinâmica do setor de
petróleo”, afirma o analista de óleo e gás da
Tendências Consultoria, Walter de Vitto. 
Apesar disso, ele alerta que principalmente o
avanço das perfurações por parte da Organização
dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e da
Rússia, além dos EUA, tem movimentado as
cotações. “Esse aumento tem compensado a
queda de produção na Venezuela e a expectativa
de recuo das exportações do Irã, devido às
sanções econômicas impostas pelo presidente
[norte-americano] Donald Trump”, destaca. O
anúncio e adesão de importantes mercados
consumidores às sanções causaram apreensão
no mercado global e levaram à forte escalada dos
preços no início do mês passado. A cotação do
Brent se aproximou dos US$ 90 na primeira
semana de outubro, máxima em quatro anos.  
Para 2018, a Tendências projeta preços médios
em US$ 74,5 o barril e, em 2019, de US$ 77,8. A
consultoria estima ainda que as sanções
encabeçadas por Trump – que entram em vigor a
partir deste mês – podem derrubar as
exportações do Irã em cerca de um milhão de
barris por dia (bpd).  

A oferta vem apresentando alta principalmente entre
países de fora da Opep, como EUA e Brasil; porém, a

demanda mostra sinais de enfraquecimento e os
preços não devem ter grandes saltos

Fonte: DCI | 01.11



Bônus da Eletrobras sobe após 2º turno
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Os bônus brasileiros fecharam perto da estabilidade ontem após o resultado do segundo turno das
eleições. Como a vitória de Jair Bolsonaro (PSL) já era esperada e já estava, em boa parte, refletida no
preço dos ativos, o movimento nos papéis brasileiros foi mais modesto do que o verificado após o
primeiro turno, com os investidores aproveitando a confirmação do fato para realizar parte dos lucros
com essas posições. 
 
Os papéis brasileiros chegaram a subir ontem no início do dia, mas perderam força com a reversão da
alta do CDS (Credit Default Swap) do Brasil, que reflete o risco de calotes dos países. O CDS de cinco
anos do Brasil, que fechou sexta-feira em 207 pontos-base, chegou a cair para 190 pontos, mas reverteu
a queda e subiu para 209 pontos, acompanhando o movimento dos ativos locais. 
 
Pesou sobre o desempenho dos ativos brasileiros a piora do cenário externo, tanto com a queda das
bolsas americanas quanto com a afirmação do presidente eleito do México, Andres Manuel López
Obrador, de que seu governo seguirá os resultados de um referendo em que os eleitores pediram a
retomada do novo aeroporto da Cidade do México. Isso acabou afetando o apetite para outros ativos de
mercados emergentes, afirmou um gestor de bônus. 
 
O bônus soberano do Brasil para 2028 fechou estável. Já o papel da Eletrobras para 2021 subiu 0,50
ponto, refletindo a perspectiva da adoção de um plano de privatização no novo governo. 

Fonte: Valor | 30.10



Senadores impõem projeto sobre setor elétrico como condição para votar cessão onerosa
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Além disso, esses recursos também seriam
destinados ao fundo Brasduto, para a construção
de gasodutos. A ideia já foi apresentada em
propostas anteriores, com o nome de Dutogás, e é
considerada inconstitucional por técnicos. O
fundo retira dinheiro que iria para o Fundo Social
do Pré-Sal, que destina recursos para a saúde e e
educação, para investimento em infraestrutura
privada.  
O projeto de lei só não foi votado no Plenário
nesta quarta-feira, 31, a pedido do líder do PT na
Casa, senador Lindberg Farias (RJ), e do senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP). “A redação suscita
dúvidas e vamos procurar esclarecer essa dúvida
para que a matéria possa de fato merecer amplo
apoio das lideranças do Senado”, afirmou Bezerra
Coelho.   
“O desejo nosso é, na sequência, votar o
requerimento de urgência do projeto de lei da
cessão onerosa. Já temos as assinaturas para
que a matéria possa ser aprovada e, na sequência,
votar o mérito, para que a gente possa, com a
votação da cessão onerosa, criar as condições
para um grande colchão fiscal para o governo
federal, notadamente para o governo que vai se
iniciar, que tem a perspectiva de arrecadação de
aproximadamente R$ 100 bilhões”, afirmou.  
“Claramente tem um impacto para a União de
uma receita que ela poderá deixar de receber”,
afirmou o senador. Segundo ele, a União teria que
pagar cerca de R$ 4 bilhões à Cemig. “A cessão
onerosa vai dar R$ 100 bilhões. São matérias que
estão sendo negociadas no Congresso. Todas
elas, se aprovadas, vão significar receitas
adicionais para a União.”  
 

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-
CE), encerrou a sessão de votações na Casa sem
apreciar o requerimento de urgência do projeto de
lei da cessão onerosa. A votação deve ser
retomada na próxima terça-feira, 6. Se o
requerimento for aprovado, o projeto de lei, por
sua vez, pode ser votado na quarta-feira, 7.  
Mas, de acordo com o líder do governo no
Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), o
requerimento só será analisado após a votação
de um projeto de lei que traz uma proposta de
acordo para o imbróglio bilionário do risco
hidrológico (a diferença entre a energia
contratada de hidrelétricas e o total entregue em
períodos de escassez de chuvas).  
“Foi o entendimento político. O que o governo
quer? Aprovação da cessão onerosa. Isso é
importante para o governo. Para construir um
entendimento para que o requerimento de
urgência possa ser votado e, consequentemente,
o mérito seja votado, como líder do governo, nós
fizemos a negociação para atender aos pleitos de
algumas bancadas, para que a matéria pudesse
ter o apoio de todas as lideranças”, afirmou.  
O relatório do projeto de lei que traz a emenda do
risco hidrológico tem impactos bilionários para o
governo, pois prevê o pagamento de recursos
para a Cemig por usinas que não pertencem mais
à empresa. Bezerra Coelho reconheceu que a
proposta não tem apoio da área econômica do
governo, mas disse que a arrecadação do leilão
de óleo excedente da cessão onerosa será
suficiente para pagar a companhia.   
“O governo não assumiu compromisso de sanção
em relação às matérias que vão ser aqui votadas.
Mas eu entendo que a negociação política será
muito prestigiada pelo governo”, afirmou.

Se requerimento de urgência for aprovado, projeto de
lei que permite leilão de óleo excedente da cessão

onerosa pode ser votado na quarta-feira, 7
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O senador disse que as emendas não são inconstitucionais, ainda que tenham sido parte em um projeto
de lei que resolvia pendências das distribuidoras da Eletrobras, que foi rejeitado e arquivado.  
 
Emendas 
Pelas emendas, os geradores que aceitarem retirar suas ações judiciais terão direito a extensão do
prazo de concessão de suas usinas. Além disso, serão retirados do risco hidrológico itens fatores que
impactam o cálculo, como importação de energia, geração termelétrica fora da ordem de mérito,
atrasos de linhas de transmissão e antecipação de garantia física de usinas estruturantes (Belo Monte,
Jirau e Santo Antônio). A lei terá efeito retroativo a 1º de janeiro de 2013.  
 
As emendas permitem ainda que a Cemig seja contemplada e ressarcida de forma retroativa pelo risco
hidrológico das usinas de Miranda, São Simão e Jaguara, leiloadas pelo governo federal depois que a
empresa não aceitou renovar as concessões nos termos da antiga Medida Provisória 579/2012, com
redução de receitas.   
 
“É uma matéria totalmente estranha e que aumenta os custos para os consumidores de energia.
Aproveitam a oportunidade de aprovar um tema dessas em um projeto que não tem nada a ver com isso
de forma absurda”, afirmou o presidente da Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia
(Abrace), Edvaldo Alves de Santana.   
 
“Já temos decisão na Justiça favorável ao governo, à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e ao
consumidor em relação ao risco hidrológico. Por que o Congresso vai repassar esse custo ao
consumidor por meio de uma lei?”, questionou o executivo. 

Fonte: Estadão | 01.11



Governo revoga contrato da Eletrosul para projeto bilionário de transmissão, diz Eletrobras
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O Ministério de Minas e Energia decidiu revogar um contrato de concessão da Eletrosul, subsidiária da
Eletrobras, para a construção de um projeto de transmissão de energia no Rio Grande do Sul que
demandaria mais de 4 bilhões de reais, após acatar recomendação da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), informou a estatal em comunicado nesta quinta-feira. 
 
A decisão acontece após fracasso da Eletrosul em negociação para transferir o controle do
empreendimento à chinesa Shanghai Electric. Segundo a Eletrobras, a subsidiária agora fica sujeita a
sanções, "inclusive multa administrativa" em um valor não revelado, e à execução de 163,8 milhões de
reais em garantias de fiel cumprimento do contrato. 
 
A Eletrobras adicionou que a Eletrosul realizou investimentos de aproximadamente 143,8 milhões de
reais no projeto. 
 
A estatal tem dito que buscará recuperar ao menos parte desse valor, aplicado em despesas com o
licenciamento ambiental do empreendimento. 
 
A Aneel pretende colocar os projetos que seriam construídos pela Eletrosul em um leilão de
concessões de transmissão previsto para dezembro. 
 
A diretoria da agência aprovou no final de outubro a possibilidade de indenizar algumas despesas da
companhia com o projeto, desde que as licenças possam ser aproveitadas por um novo investidor que
assuma os empreendimentos após o leilão.  

MME acatou recomendação da Aneel após fracasso de negociação para transferir controle do empreendimento à
chinesa Shanghai Electric

Fonte: DCI | 01.11



Senadores tentam viabilizar acordo com elétricas por risco hidrológico em novo projeto
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O rombo começou a surgir ainda em 2015, após
as empresas conseguirem ações que as isentam
de pagamentos pelo risco hídrico-- quando
precisam comprar energia mais cara no mercado
para cumprir contratos devido à menor produção
de suas usinas por questões como baixo nível dos
reservatórios. 
Pela proposta aprovada na CI, o governo poderia
negociar uma compensação parcial às empresas
por meio da prorrogação de concessões de suas
usinas, desde que elas retirem as ações judiciais
que têm gerado os valores em aberto no mercado. 
"As emendas visam resolver a questão do atual
ônus que recai sobre os geradores hidrelétricos
por fatos que não são de sua responsabilidade,
como, por exemplo, o repasse do custo aos
geradores hidrelétricos pela decisão do governo
federal de usar geração térmica mais cara para
aumentar a segurança do sistema", explicou
Bezerra. 
O substitutivo também prevê a criação de um
fundo de expansão dos gasodutos de transporte e
escoamento da produção (Brasduto), que seria
vinculado ao Ministério de Minas e Energia e
administrado pela Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 
Pela proposta, o Brasduto receberia 20 por cento
da receita advinda da comercialização de
petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos fluidos da União em contratos de
partilha da produção.  

A Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado
aprovou nesta quarta-feira substitutivo a um
projeto de lei que já tramitava na Casa com
mudanças legais que tentam viabilizar um acordo
entre empresas de energia elétrica e o governo
em torno de custos com o chamado "risco
hidrológico" na operação de usinas hídricas. 
O PL 209/15, que será encaminhado ao Plenário e
tem previsão de ser colocado em pauta na terça-
feira, incorporou emendas que o governo havia
tentado aprovar anteriormente por meio de um
projeto rejeitado no Senado no dia 16, que tratava
também da privatização de distribuidoras da
Eletrobras. 
Os senadores chegaram a tentar votar ainda
nesta quarta-feira o substitutivo, que tem como
relator o senador Fernando Bezerra (DEM-PE),
mas não houve quórum para deliberação. 
"Essa matéria obviamente vai estar... na pauta da
próxima terça-feira... era necessário se fazer um
conjunto dos líderes para apoiamento à matéria
que não estava pautada, matéria que pode gerar
algum tipo de polêmica no plenário", disse o
presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE),
após pedido de Bezerra para que pautasse o
projeto. 
Atualmente, uma disputa judicial entre elétricas e
o governo sobre o risco hidrológico tem deixado
valores em aberto em liquidações de operações
do mercado de energia realizadas pela Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) num
acumulado de cerca de 8,8 bilhões de reais. 
 

Fonte: DCI | 31.10



Consumo de energia cresce 0,3% em setembro
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O consumo de eletricidade do Sistema Interligado Nacional (SIN) registrou crescimento de 0,3% em
setembro deste ano na relação com setembro de 2017, totalizando 39.080 gigawatts/hora (Gwh). 
Os dados integram a Resenha Mensal do Mercado de Energia Elétrico divulgada ontem, no Rio de
Janeiro, pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE). A alta foi puxada pelo setor industrial, onde o
consumo avançou 1,2% em setembro. A demanda das classes comercial e residencial fechou em queda
de -1,2% e -0,8%. 
 
Regionalmente, o maior uso de energia foi puxado em setembro pelo Nordeste, com expansão de 2,9% e
pelo Sudeste: 1,5%. Nas demais regiões houve retração.A maior queda ocorreu na Região Norte (10%),
seguida do Centro-Oeste (2%) e Região Sul (0,3%).  
 
Os dados da EPE, responsável pelo planejamento energético do país, indicam, ainda, que o mercado
cativo das distribuidoras teve retração de 2,1% em setembro e de -1,6% no acumulado dos últimos 12
meses. Já o consumo livre aumentou 5,2% no mês e 8,6% em 12 meses. 
 
Segmento industrial  
O avanço de 1,2% no consumo industrial em setembro, ante ao mesmo mês de 2017, o equivalente a
14.419 Gwh, reflete o aumento no consumo em seis dos 10 ramos da indústria que mais usaram
eletricidade: extrativo de minerais metálicos (12,1%); químico (9,5%); e automotivo (3,8%). Entre as
regiões, destaque para o Sudeste com alta de 4,2%.  
 
Já a classe comercial teve queda de 1,2%, reflexo das temperaturas amenas em quatro regiões do País.
As condições climáticas beneficiaram apenas o Nordeste, onde o consumo cresceu 3%. 
 
Já na classe residencial, o consumo mais baixo no mês, -0,8%, foi impactado também pelo clima
ameno. 
 
O consumo mensal das residências atingiu 11.007 GWh. A alta no Nordeste e no Sul, no entanto, não foi
bastante para contrabalançar o recuo nas outras regiões. 

Fonte: DCI | 31.10


