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Pátria põe empresa de energia à venda
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O processo de venda da Argo começou há poucas
semanas e está sendo apresentado para
investidores estratégicos e financeiros, segundo
pessoas familiarizadas com o tema. Apontadas
por fontes como potenciais compradoras da Argo,
a gestora canadense Brookfield e a empresa de
energia Taesa não se manifestaram. Outra
potencial compradora, a State Grid, não retornou
os pedidos de entrevista. Procurado, o Pátria
também não quis comentar o assunto.
Investimentos
Apesar de tentar vender especificamente este
ativo, a gestora brasileira continuará no setor de
infraestrutura e com participação relevante em
vários projetos de energia na América Latina.
Atualmente, o Pátria é sócio da CPFL Renováveis,
maior plataforma de energia renovável da
América Latina, e tem participação na LAP – Latin
America Power, plataforma de energia hídrica e
eólica no Chile e no Peru. Além disso, controla a
Tecnogera, empresa que fornece soluções de
energia temporária.
Recentemente, o fundo chegou a analisar a
compra de um grande ativo de infraestrutura. O
Pátria foi apontado como um dos interessados
em de participar, por meio de um consórcio, da
compra do gasoduto TAG, que foi arrematado
pela companhia francesa Engie, que pagou US$
8,6 bilhões à Petrobrás.
Campo disputado
A busca por bons ativos de infraestrutura no
Brasil está disputada, com a participação de
investidores e empresas tanto nacionais quanto
internacionais.

O fundo Pátria vai colocar à venda sua empresa
de energia, a Argo, que é dona de 1,1 mil
quilômetros de linhas de transmissão que cortam
os Estados do Maranhão, Piauí e Ceará, apurou o
Estado. Avaliado em cerca de R$ 6 bilhões,
incluindo dívidas, o negócio deverá atrair pesos-
pesados como Brookfield, Taesa e State Grid,
gigantes que já estão no Brasil, e fundo de
investimentos especializados em infraestrutura,
segundo fontes a par do assunto.
Um dos maiores fundos de investimentos do País,
o Pátria tem concentrado suas apostas em
energia e infraestrutura no Brasil. O projeto Argo
foi arrematado em leilão promovido pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em abril de
2016. À época, os investimentos previstos no
projeto eram da ordem de R$ 2 bilhões para a
construção dos 1,1 mil km de linhas de
transmissão de energia, além de quatro
subestações. As obras do projeto devem ser
encerradas no próximo mês de julho, dois anos
antes do calendário previsto.
O projeto tem a missão de ajudar a distribuir a
energia gerada pelos parques eólicos da região
Nordeste. O contrato de concessão tem duração
de 30 anos. No ano passado, o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
liberou financiamento de R$ 1,5 bilhão para
instalação das linhas de transmissão da Argo.
 

Gestora está em busca de um investidor para comprar a
companhia de transmissão Argo, avaliada pelo mercado em

cerca de R$ 6 bilhões
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No fim do ano passado, por exemplo, o grupo Votorantim, em parceria com o fundo canadense
Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), arrematou o controle da Companhia Energética de
São Paulo (Cesp), por quase R$ 2 bilhões. O Pátria também chegou a avaliar participar desse leilão,
de acordo com fontes de mercado.
 
A atenção dos investidores se volta também para os leilões de infraestrutura programados pelo
governo federal. Entre os ativos a ser ofertados nos próximos meses estão ativos das estatais de
energia Eletrobrás e Cemig. Além disso, também está sendo preparado um pacote de concessões
rodoviárias.

Fonte: Estadão | 03.05



Energisa obtém licença para linha no PA
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A Energisa Pará Transmissora II, do grupo Energisa, obteve licença de instalação da Secretaria de
Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) para a construção de empreendimento
arrematado no leilão de transmissão nº 2, realizado em junho do ano passado.
 
Segundo a Energisa informou ontem em comunicado, a licença foi obtida em menos de oito meses
após a assinatura do contrato de concessão, com o processo classificado pelo órgão emissor como
não significativo em termos de impactos ambientais. "A obtenção dessa licença é de extrema
importância para a frente ambiental e permitirá imediata mobilização dos canteiros de obras desse
empreendimento", comentou a empresa em divulgado no fim da tarde de ontem.
 
Localizado no Pará, o projeto representará uma receita anual permitida (RAP) de R$ 34 milhões e o
prazo limite estipulado pela Aneel para energização dessa linha é março de 2023.
 
Em outro comunicado, a Energisa informou a conclusão da 11ª emissão de 500 mil debêntures
simples, não conversíveis em ações, com esforços restritos, e valor nominal unitário de R$ 1 mil. O
montante total foi de R$ 500 milhões, com remuneração prevista de IPCA, mais 4,6249% ao ano e
104% do CDI. O vencimento é 15 de abril de 2026.
 
Os recursos oriundos dessa captação serão destinados ao financiamento dos projetos de
investimento em infraestrutura de distribuição de energia elétrica da Companhia de Eletricidade do
Acre (Eletroacre) e das Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron), adquiridas em setembro do ano
passado. As duas companhias pertenciam à Eletrobras.

Fonte: Valor | 07.05



Antecipação de linhas de transmissão puxa resultado da EDP no 1º trimestre
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"Estamos com um endividamento muito
conservador".
Segundo o presidente da EDP Brasil, a área de
distribuição também foi destaque, com um
aumento de 5,1% do volume de energia distribuída.
"Os resultados das distribuidoras também
evoluíram bem". O salto no volume de energia
fornecida foi motivado pelas elevadas temperaturas
observadas no início do ano.
Questionado sobre um possível desempenho mais
fraco do mercado de energia no Brasil, devido a
uma estagnação da economia, Setas disse que o
plano da empresa para este ano já contempla uma
visão conservadora sobre o crescimento da
economia. "Já havíamos planejado um crescimento
moderado em 2019 e, por isso, está muito em linha
com as nossas expectativas".
Perguntado sobre um eventual interesse na
privatização na elétrica gaúcha CEEE, o executivo
disse que as atenções do grupo em distribuição
hoje estão concentradas nas empresas de São
Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina. A EDP Brasil
é hoje a maior investidora da Celesc, com 23,56%
do capital da elétrica catarinense.
Em geração, Setas ressaltou que a hidrelétrica de
Lajeado, a maior do tipo do grupo no mundo, com
902 megawatts (MW), em Tocantins, foi
classificada pela Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) como a melhor do país, em
fiscalização feita em mais de 100 usinas. "Em um
cenário em que se discute muito essa questão de
segurança de barragens, é um resultado muito
significativo para nós".

O segmento de transmissão de energia foi o
principal destaque do resultado da EDP Brasil no
primeiro trimestre do ano, um lucro de R$ 295,6
milhões, com crescimento de 38,1%, em relação a
igual período de 2018.
De acordo com a companhia, tradicional
investidora em geração e distribuição de energia
no Brasil, a área de transmissão gerou cerca de
R$ 40 milhões de Ebitda (sigla em inglês para
lucro antes de juros, impostos, depreciação e
amortização). "Foi o primeiro trimestre que teve
um grande impacto do resultado de nossas
transmissoras", afirmou o presidente da EDP
Brasil, Miguel Setas, ao Valor.
O resultado da transmissão veio principalmente
de um lote no Espírito Santo, que entrou em
operação com 20 meses de antecipação em
relação ao prazo regulatório.
A área de negócios também foi o principal
responsável pelo total de investimentos de R$
457,8 milhões entre janeiro e março, recorde da
elétrica para um trimestre. Para este ano, a EDP
prevê investir R$ 2,9 bilhões, sendo R$ 2 bilhões
em transmissão.
Ainda em transmissão, a empresa está
analisando oportunidades de aquisições de ativos
que estão em construção ou operação. "Há uma
série de projetos que estão no mercado e nós
estamos atentos a essas oportunidades", disse
Setas. Questionado sobre o nível de
endividamento de 2,1 vezes a dívida líquida sobre
o Ebitda, o executivo afirmou que a companhia
não vai ultrapassar o limite de 2,5 vezes
estipulado na política financeira da empresa. 

Fonte: Valor | 09.05



Inglesa Faro Energy investe R$ 50 mi em três projetos de energia solar
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O grupo inglês Faro Energy, com foco em energia solar, vai desembolsar R$ 50 milhões em mais três
projetos no Brasil até o fim deste ano no âmbito do seu plano de crescer em solo brasileiro. 
 
Estão previstas duas plantas em Minas Gerais e uma em Pernambuco. Recentemente, a companhia
inaugurou no município de Pirapora, norte de Minas Gerais, uma usina solar com capacidade de
geração de energia de 5.500 MWh/ano, equivalente ao consumo de 3.710 habitações. 
 
O projeto teve investimento de cerca de R$ 12 milhões.

Fonte: Estadão | 09.05



Lucro da EDP Brasil cresce 38% no primeiro trimestre
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O investimento foi puxado pelos aportes nos
projetos de transmissão de energia da carteira da
companhia. Para este ano, a EDP Brasil prevê
investir R$ 2,9 bilhões, dos quais R$ 2 bilhões
apenas em transmissão.
Novas oportunidades
Segundo ainda Setas, a companhia também está
analisando oportunidades de aquisições de ativos
de transmissão de energia já leiloados e que estão
em construção ou operação. “Estamos atentos a
essas oportunidades que estão no mercado”, disse
o executivo.
Ele destacou que, desde o ano passado, ele vem
observando que os leilões estão muito
competitivos, com taxas de rentabilidade baixas e
que o mercado secundário estava mais atrativo.
“É isso que estamos verificando. Há uma série de
projetos que estão no mercado e nós estamos
atentos a essas oportunidades. Estamos
analisando as oportunidades”, completou.

A EDP Brasil registrou lucro líquido de R$ 295,6
milhões no primeiro trimestre do ano, com
crescimento de 38,1%, em relação a igual período
de 2018. Na mesma comparação, o Ebitda (sigla
em inglês para lucro antes de juros, impostos,
depreciação e amortização) avançou 9,4%, para
R$ 705,6 milhões.
No primeiro trimestre, a receita líquida cresceu
11%, para R$ 3,291 bilhões. Excluindo a receita de
construção, padrão utilizado no setor elétrico, a
receita cresceu 0,8%, para R$ 2,857 bilhões.
Segundo o presidente da companhia, Miguel
Setas, os destaques do resultado foram os
segmentos de transmissão e distribuição de
energia. A área de transmissão gerou cerca de R$
40 milhões de Ebitda.
“Foi o primeiro trimestre que teve um grande
impacto do resultado de nossas transmissoras”,
disse o executivo.
Na área de distribuição, o destaque foi o
crescimento de 5,1% do volume de energia
distribuída, sendo cerca de 8% pela distribuidora
do Espírito Santo e 3% pela concessionária de São
Paulo. “Os resultados das distribuidoras também
evoluíram bem”, completou o executivo.
Investimentos
A companhia informou que fechou o primeiro
trimestre com investimentos de R$ 457,8 milhões,
mais do que o triplo do registrado em igual
período do ano passado. Segundo Setas, o
volume de investimentos de janeiro a março foi
recorde da elétrica para um trimestre. “É o maior
investimento que a EDP alguma vez fez em um
trimestre”, disse o executivo, ao Valor.

Fonte: Valor | 08.05



Engie Brasil Energia lucra R$ 565,2 milhões no 1º trimestre
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A Engie Brasil Energia (EBE) registrou lucro líquido de R$ 565,2 milhões no primeiro trimestre do ano,
com crescimento de 15,6% em relação a igual período de 2018. Na mesma comparação, a receita
líquida avançou 25%, totalizando R$ 2,34 bilhões, e o Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amortização) aumentou 15,9%, para R$ 1,213 bilhão.
 
De acordo com a companhia, o resultado foi motivado principalmente pelo crescimento de R$ 243,4
milhões (13,3%) no segmento de geração e comercialização de energia, R$ 189,9 milhões de elevação
decorrente de operações de compra e venda (trading) de energia e R$ 19 milhões relativos ao
reconhecimento da receita de venda de painéis solares fotovoltaicos, por meio da controlada Engie
Geração Solar Distribuída (Engie Solar), cujo controle foi adquirido em agosto de 2018.
 
O lucro foi impactado principalmente pelo aumento de R$ 166,2 milhões no Ebitda A quantidade de
energia vendida em contratos cresceu 2,6% no primeiro trimestre, para 9.050 gigawatts-hora (GWh).
 
Segundo a empresa, o aumento no volume de vendas é resultado, substancialmente, da elevação das
vendas para distribuidoras, decorrente do início do atendimento a contratos de leilões de energia nova,
parcialmente atenuado pela redução observada no segmento de comercializadoras, motivada pela
retração da demanda de energia elétrica ocorrida em âmbito nacional.

Fonte: Valor | 08.05



Lucro da EDP Renováveis cai 35% no 1° trimestre
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A portuguesa EDP Renováveis, braço de energia eólica da Energias de Portugal (EDP), registrou
lucro de 61 milhões de euros no primeiro trimestre de 2019, queda de 35% na comparação anual.
 
No período, a produção total de energia recuou 4%, uma vez que o aumento da capacidade no Brasil
não compensou o declínio da produção na Europa e na América do Norte, informou a empresa.
 
A EDP Renováveis registrou receita de 521 milhões de euros, abaixo dos 528 milhões de euros de
um ano antes.
 
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ficou em
385 milhões de euros, praticamente estável.

Fonte: Valor | 08.05



Lucro da CPFL Energia sobe 36% no primeiro trimestre
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A CPFL Energia teve uma alta de 36% no lucro atribuído aos controladores, chegando a R$ 603,4
milhões no primeiro trimestre deste ano. A receita operacional líquida atingiu R$ 7,1 bilhões, um
aumento de 11,8%. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) do grupo
subiu 12,1%, e chegou a R$ 1,5 bilhão.
 
O principal fator do crescimento foi o efeito positivo de reajustes anuais e periódicos das distribuidoras
operadas pelo grupo — a CPFL Paulista, a CPFL Piratininga, a RGE, a RGE Sul e a CPFL Santa Cruz.
 
As tarifas, que subiram em média 19,2%, resultaram em uma alta de 27,1% no fornecimento de energia
elétrica, o que representa R$ 1,03 bilhão de receita adicional.
 
O custo com energia elétrica da companhia totalizou R$ 4,483 bilhões, um aumento de 11,7%. Esse
avanço ocorreu principalmente devido à alta de 11,1% nos preços — decorrente da variação do dólar da
energia de Itaipu e do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) — e do maior volume de energia
comprada. Essa elevação foi amenizada pela redução nos encargos do uso do sistema de transmissão
e distribuição.
 
Os custos operacionais também aumentaram 8% no período, na comparação com o ano passado.

Fonte: Valor | 07.05



Lucro da AES Tietê sobe 13,3% no primeiro trimestre
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A AES Tietê registrou lucro atribuído a sócios da controladora de R$ 62,01 milhões no primeiro
trimestre deste ano, valor 13,3% maior do que no mesmo período de 2018. A receita avançou 16,5%,
chegando a R$ 501,01 milhões.
 
O aumento é explicado principalmente pela alta das receitas vindas de contratos bilaterais, do
Complexo Solar Guaimbê (adquirido pela companhia em setembro de 2018) e de contratos de leilões
de energia nova.
 
O avanço na receita foi freado em parte pela redução de receita nas vendas no mercado de curto prazo.
 
Os custos e despesas operacionais da empresa no primeiro trimestre cresceram 31,7% na comparação
com igual período do ano anterior. Essa alta foi puxada pelo aumento de 149% no custo de compra de
energia para revenda, principalmente devido ao maior volume e preço médio de contratos bilaterais.

Fonte: Valor | 06.05



Lucro da Comgás sobe 11,7% no primeiro trimestre

http://www.gcnlaw.com.br/

A empresa não divulgou detalhes sobre o
montante.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e
amortização (Ebitda, na sigla em inglês) subiu
19,4%, a R$ 447,1 milhões, com o maior volume de
venda e menor acúmulo de conta corrente
regulatória a receber dos clientes no primeiro
trimestre.
As despesas financeiras líquidas subiram 2,4 vezes,
para R$ 52 milhões, em função das dívidas
atreladas a índices de inflação e por créditos não
recorrentes apurados no primeiro trimestre de
2018.

A Comgás divulgou nesta terça-feira (7) que
obteve, no primeiro trimestre de 2019, um lucro
líquido de R$ 200 milhões, o que representa um
aumento de 11,7% em relação aos R$ 179 milhões
registrados no mesmo período de 2018.
O resultado foi beneficiado pelo crescimento de
44% da receita líquida, que atingiu R$ 2 bilhões.
Segundo a companhia, o avanço reflete o repasse
do aumento dos custos de gás e transporte nas
tarifas definidas pela agência reguladora do
Estado de São Paulo, bem como o maior volume
distribuído no período.
A receita com venda de gás cresceu 42,1%, para
R$ 1,8 bilhão, enquanto a receita de construção de
infraestrutura avançou 78,7%, para R$ 159,9
milhões.
O volume de gás vendido, excluindo termelétricas,
cresceu em 3,4%, para 1,1 bilhão de metros
cúbicos. O volume direcionado para o setor
industrial cresceu em 1,5%, a 874,1 milhões de
metros cúbicos, com forte consumo dos setores
de produtos químicos e petroquímicos, cerâmica
e papel e celulose.
O volume para o setor residencial caiu 4,2%, a 53,7
milhões de metros cúbicos, por conta da maior
temperatura média no período. “Apesar do menor
volume, foram adicionados 99 mil clientes em 12
meses, aumentando a base de clientes em 5,5%”,
diz trecho do balanço da empresa.
As despesas operacionais tiveram uma queda de
1,1% no período, totalizando R$ 199 milhões,
graças à linha de outras receitas operacionais,
que somou R$ 3,4 milhões, revertendo a despesa
apurada no primeiro trimestre de 2018. 

Fonte: Valor | 07.05



Engie olhará ativos de distribuição de gás da Petrobras em caso de venda, diz CEO
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A elétrica francesa Engie deverá avaliar oportunidades de aquisição de ativos de distribuição de gás
da Petrobras, caso a estatal decida se desfazer de negócios no segmento em meio a um plano do
governo para aumentar a concorrência no setor, disse em teleconferência nesta quinta-feira o
presidente da subsidiária brasileira da companhia.
 
A Engie Brasil Energia estreou na indústria de gás do Brasil neste ano, ao fazer parte de um consórcio
que fechou a aquisição por 8,6 bilhões de dólares de 90 por cento da Transportadora Associada de
Gás (TAG), empresa de gasodutos da Petrobras. A empresa tem como sócios na operação sua
controladora Engie e o fundo de pensão canadense CDPQ.
 
"Obviamente, a gente olha o mercado de gás não só como operadores de gás... em outros elos da
cadeia, outras empresas do grupo (Engie) podem acabar operando --na parte de comercialização,
eventualmente na parte de distribuição de gás", disse o CEO da Engie Brasil Energia, Eduardo
Sattamini.
 
"A gente entende que como houve esse entendimento da Petrobras (de vender ativos) da parte de
gasodutos, deverá ter também alguns desinvestimentos em busca de competição em distribuição. A
gente entende que pode ter oportunidades e a gente está posicionado", acrescentou ele.

Fonte: DCI | 09.05



Leilão inovador tenta levar energia para RR
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Segundo especialistas, o leilão também servirá de
laboratório, trazendo inovações que poderão ser
adaptadas aos leilões de energia convencionais
que o governo fará ao longo deste ano. Entre as
inovações está a possibilidade de contratação de
sistemas híbridos de geração, mesclando mais de
uma fonte de energia ou acrescentando, por
exemplo, tecnologias de armazenamento de
energia, nos casos de projetos a energia solar
fotovoltaica, que não geram energia à noite.
Outra inovação no edital é a exigência para que os
projetos vencedores encaminhem à Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no prazo de até
180 dias a licença prévia do respectivo
empreendimento, sob pena de ser desclassificado.
Para Rodrigo Calazans, especialista no setor
elétrico e sócio do escritório Siqueira Castro
Advogados, a medida favorece projetos de fontes
renováveis, cujo processo de licenciamento é mais
simples que em empreendimentos movidos a
combustíveis fósseis. "A geração de energia limpa
já é abraçada por uma série de normativos que
trazem uma celeridade maior para concessão de
licenças ambientais", afirma.
Ele também destaca que o leilão vai garantir mais
autonomia energética à Roraima, historicamente
refém do linhão de Guri, que importa energia da
Venezuela e de termelétricas a óleo combustível e
diesel. "Isso [o leilão] vai trazer de forma indireta
mais oportunidade de emprego e de negócios",
conta. Segundo Sandoval Feitosa Neto, diretor da
Aneel e relator do processo de aprovação do edital
do leilão na autarquia, o certame possibilitará a
substituição do parque térmico de Roraima,
composto por máquinas obsoletas e ineficientes,
por usinas novas com tecnologia moderna.

O agravamento da crise política na Venezuela, que
desde o início do ano vem descumprindo o
contrato de fornecimento de energia para
Roraima, aumenta a relevância do primeiro leilão
de energia do governo Bolsonaro, que contratará
novos projetos para suprimento ao Estado, o
único que não está conectado com o restante do
Brasil. O governo pretende repetir na área de
energia o sucesso obtido nos quatro leilões de
concessões de infraestrutura deste ano.
Entre março e abril, o Ministério da Infraestrutura
licitou 12 aeroportos, dez terminais portuários e o
tramo central da Ferrovia Norte-Sul, garantindo
aproximadamente R$ 8 bilhões em arrecadação
ao Tesouro, por meio de outorgas, e R$ 7 bilhões
em investimentos no país.
Marcado para 31 de maio, o leilão para
atendimento a Boa Vista e localidades
conectadas de Roraima deve resultar em
investimentos entre R$ 1 bilhão e R$ 1,5 bilhão,
estima a Thymos Energia. A expectativa, segundo
especialistas, é que o leilão contrate cerca de 250
megawatts (MW).
De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética
(EPE), estão cadastrados para o leilão 156
empreendimentos de diversas fontes, somando
em torno de 6 mil MW de capacidade instalada.
"Estamos vendo uma movimentação muito
grande de muitos agentes. Da forma como o
edital foi concebido, ele tem atraído muita gente.
Vai haver bastante competição", afirma Thais
Prandini, diretora da Thymos.
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Também cairá o volume de diesel transportado por rios e estradas para abastecer as térmicas,
diminuindo a emissão de gases-estufa.
 
A viabilização de uma solução definitiva para Roraima é uma das prioridades da agenda do ministério
de Minas e Energia.
 
Além do leilão, a pasta tem trabalhado para construir o linhão que interligará Manaus a Boa Vista,
conectando Roraima com o restante do país. Devido à perspectiva de construção da linha de
transmissão, o leilão de Roraima prevê prazo de suprimento por térmicas de apenas sete anos. 
 
Empreendimentos de fontes renováveis e gás natural terão prazo de suprimento de 15 anos.
 
Entre os interessados em participar do leilão estão cerca de 80 investidores, desde grandes
companhias brasileiras e estrangeiras, como a Eneva e a Golar, especializadas em gás natural, até
empresas de menor porte, como a Brasil BioFuels (BBF), criada em 2008 e que produz biodiesel a partir
de óleo de palma para geração de energia. A BBF inaugurou este mês a operação de uma termelétrica a
biodiesel com capacidade de 4,4 MW em Envira (AM).
 
"Estamos muito preocupados em aproveitar essas oportunidades, que são únicas. É um contrato que
só vai ser revisto daqui a 15 anos, se for", afirma Milton Steagall, presidente da BBF.
 
A primeira fase do leilão será destinada às soluções de suprimento para contratos por potência,
englobando qualquer fonte. O preço-teto para esses contratos é de R$ 1.078 por megawatt-hora (MWh).
 
Em seguida ocorrerá a contratação de suprimento de energia específica para projetos de fontes
renováveis, com preço-teto de R$ 409/MWh.

Fonte: Valor | 06.03



Governo aposta em óleo e gás para retomada das concessões
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Em sua gestão, a energia nuclear será uma das
prioridades e sua participação na matriz energética
brasileira será ampliada.
Também haverá projetos para a concessão de
2.500 km de linhas de transmissão, passando por
dez estados, com investimentos previstos de R$ 3,6
bilhões.
O ministro disse que pretende apresentar a
modelagem da capitalização da Eletrobras até
junho deste ano e, por isso, o projeto ainda não foi
liberado para os técnicos do PPI.
No entanto, segundo o general Santos Cruz,
ministro da Secretaria de Governo da Presidência
da República, a quem o PPI está subordinado, a
Eletrobras está contemplada como um dos projetos
em andamento.
Na área de Infraestrutura, o ministro Tarcísio
Freitas qualificou 14.580 km de rodovias federais.
Dentre elas, quase metade (7.200 km) será
concedida em 15 trechos para a iniciativa privada.
Boa parte dessas rodovias terá seus contratos de
concessão vencendo em 2021 e, por isso, serão
concedidas novamente. Segundo Tarcísio, somente
no Paraná, serão 4 mil km.
Terminais portuários também serão leiloados.
Dentre eles, está o terminal de Libra, no Porto de
Santos (SP), que foi alvo de uma operação da
Polícia Federal envolvendo o ex-presidente da
República Michel Temer.
Tarcísio disse que sua equipe começou a fazer
estudos para a venda das Docas no Maranhão e
Espírito Santo. Em Santos (SP), a ideia é fazer a
abertura de capital da companhia entre 2021 e
2022.

O presidente Jair Bolsonaro deu a largada em seu
programa de concessões e, nesta quarta-feira (8),
decidiu incluir no Programa de Parcerias em
Investimentos (PPI), 59 novos projetos que, se
leiloados até o final do mandato, garantirão
investimentos de R$ 1,6 trilhão pelos próximos
trinta anos.
Até o presente momento, todos os leilões
realizados em seu governo tinham sido
credenciados pelo ex-presidente Michel Temer no
PPI, braço de concessões do governo federal que
foi mantido por Bolsonaro.
Do total de investimento, o setor de óleo e gás
responderá por R$ 1,4 trilhão com três projetos: o
megaleilão da cessão onerosa, uma rodada do
pré-sal sob regime de partilha e outra rodada sob
regime de concessão.
Segundo o ministro de Minas e Energia, Bento
Albuquerque, somente os leilões de óleo e gás
devem render algo entre R$ 120 e R$ 130 bilhões
para o caixa da União (em outorgas). Deste total,
R$ 106 bilhões sairão da cessão onerosa.
Outra novidade foi a inclusão da usina de Angra 3.
Segundo Albuquerque, quem vencer o leilão terá
de arcar com R$ 16 bilhões em investimentos. A
usina foi envolvida em um esquema de corrupção
e está parada desde então. Mesmo se o governo
desistisse do projeto, teria de pagar mais R$ 12
bilhões em rescisões contratuais e outras
penalidades previstas em contratos com
fornecedores.

Setor concentra maior parte do investimento previsto de R$
1,6 trilhão
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Na parte de aeroportos, o governo decidiu vender a participação da Infraero (estatal dos aeroportos)
nos quatro aeroportos concedidos pela ex-presidente Dilma Rousseff. São eles, Guarulhos (SP),
Galeão (RJ), Confins (MG) e Brasília (DF).
 
Outros 22 aeroportos da Infraero serão leiloados, no ano que vem, em três blocos.
 
“Somente em infraestrutura serão R$ 130 bilhões em investimentos”, disse Tarcísio.
 
O secretário de Desestatização do Ministério da Economia, Salim Mattar, disse que o governo
começou a quatro meses e, no primeiro ano, poucas estatais deverão ser incluídas no PPI.
 
Segundo ele, o Brasil tem 440 estatais, “todas ineficientes”, e só perde para a China, que tem 55.000
estatais.
 
“Esse governo gosta de capital, de emprego, e de lucro, porque acredita que só a iniciativa privada é
geradora de riqueza e de emprego. O Estado é improdutivo”, disse Mattar.
 
O secretário disse que a União irá se desfazer de participações em empresas, mas só incluiu as
participações no IRB (ações) e da Vale (debêntures).
 
“Como pode um governo manter papeis de companhias diante da péssima qualidade de vida do
cidadão?”, questionou o secretário.
 
Segundo ele, a União detém R$ 150 bilhões em participações em empresas como Suzano, Fibria, Vale
e Petrobras.
 
“Esse dinheiro seria mais bem investido em creches, em mais ambulâncias, mais quartos de
hospitais.”

Fonte: Folha de SP | 09.05



Energia barata não, competitiva sim
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Acho que está havendo muita confusão em toda
esta discussão. Primeiro, é completamente errado
prometer qualquer porcentual de redução no preço.
Isso é coisa de Dilma.
Em segundo lugar, é fundamental entender que a
regulação federal do gás natural termina no city
gate, daí para a frente é estadual. É possível
resolver alguns impasses via infralegal; outros, só
por lei; mas do city gate para a frente, só com
decisões estaduais. Do ponto de vista federal, cabe
ao Ministério de Minas e Energia coordenar as
proposições, e a primeira medida é implantar o
acesso negociado a gasodutos de escoamento da
produção, Unidades de Processamento de Gás
Natural e gasodutos de transporte, criando uma
forma de compensar a Petrobrás por abrir mão da
capacidade nessas infraestruturas. Feito isso,
outros produtores poderiam ofertar gás para as
distribuidoras e os consumidores livres. Essa
concorrência entre produtores poderá, no curto
prazo, reduzir o preço da molécula, que é o principal
custo, seguido pelos impostos. A existência do
consumidor livre é consequência, e não causa.
Quando houver concorrência na oferta de gás, a
presença do consumidor livre no mercado de gás
crescerá. Mas, para que isso tudo funcione e o gás
chegue ao consumidor, precisamos dar alguns
passos essenciais. Primeiro, acordar o melhor
modelo para a gestão da oferta e demanda do fluxo
físico do gás, que atenda os agentes de mercado e
garanta o suprimento ao consumidor final.
Segundo, solução das questões tributárias e troca
de gás em pontos da rede de transporte.
Por fim, comparar os EUA com o Brasil não faz
sentido. 

Portanto, o slogan choque de energia barata
deveria substituir o barata por competitiva, e com
isso certamente poderíamos ter evitado a fatídica
Medida Provisória 579 do governo Dilma, que
deixou um rombo no setor elétrico de quase R$
200 bilhões; e os subsídios ao diesel e à gasolina,
também no governo Dilma, que provocaram um
buraco no caixa da Petrobrás de algo como R$ 80
bilhões, mais uma vez buscando o combustível
barato. A questão é como implantar um programa
com políticas públicas que estimulem a oferta de
energia competitiva. Ao longo dos últimos anos
temos tido todas as evidências de que não é com
a caneta nem tampouco com a boa vontade e
crença dos governantes.
Em primeiro lugar, energia competitiva não
combina com subsídios nem com impostos
elevados. E este é o caso do Brasil. Temos
subsídios quase eternos na energia elétrica e os
impostos federais e estaduais representam uma
das maiores parcelas da tarifa de energia elétrica,
do gás natural e dos preços da gasolina, do diesel
e do gás de cozinha. No caso dos Estados, o
ICMS é cobrado ad valorem, ou seja, um
porcentual sobre a tarifa e o preço. Assim, quanto
mais cara a energia, mais os Estados arrecadam.
Não dá para ter imposto na energia com o
conceito arrecadatório que temos nas bebidas e
nos cigarros.
O debate no atual governo tem se concentrado
muito em reduzir o preço do gás natural e, com
isso, o da energia – chega-se a falar de 50%.

Quando houver concorrência na oferta de gás, a presença do
consumidor livre no mercado de gás crescerá
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Os EUA são exportadores e nós, importadores, e a principal diferença e que lá existe uma grande
infraestrutura construída e amortizada. O nosso maior desafio é fazer crescer a infraestrutura, de
gasodutos de escoamento da produção até os de distribuição.
 
Nesse sentido, excetuando-se o oportunismo de alguns (comum nestes momentos de discussão mais
acirrada), não há nenhuma contradição ou mesmo situações que ponham em oposição agentes da
cadeia de valor do gás no Brasil. Ao contrário, é preciso que todos tenham margens adequadas para
investir no crescimento da infraestrutura indispensável ao País, para que com isso possamos
aumentar a oferta de gás e, ao mesmo tempo, criar a demanda capaz para termos gás competitivo no
Brasil. Este é o jogo do ganha-ganha que o programa do novo mercado de gás precisa implantar no
País.

Fonte: Estadão | 04.05



Transmissão tem rodada de venda de ativos

http://www.gcnlaw.com.br/

Para um potencial comprador, a Argo é
"interessante", mas ainda é necessário avaliar o
ativo para decidir se vale a pena investir na
oportunidade. Potenciais interessados com
condições de fazer uma oferta seriam a canadense
Brookfield, a brasileira Taesa e a chinesa State Grid.
"A avaliação da empresa está em torno de R$ 6
bilhões, sendo metade 'equity' e metade dívida. Não
é um cheque para muitos compradores", diz um
executivo.
O ativo colocado à venda pela Sterlite é de menor
porte, o que pode ajudar a atrair mais interessados.
Segundo fontes, a companhia mandatou o Banco
ABC Brasil para venda do projeto Arcoverde,
arrematado em abril de 2017 com deságio de
25,87% ante a receita máxima, garantindo o
faturamento anual de R$ 24,6 milhões durante a
concessão. Os investimentos eram estimados em
R$ 163,9 milhões.
Esse foi o primeiro leilão com a participação da
Sterlite no Brasil. Posteriormente, com deságios
que chegaram a 60%, a empresa dominou certames
e garantiu R$ 728,6 milhões em receita anual. Os
investimentos, contudo, são vultuosos, da ordem de
R$ 7,7 bilhões. Procurada, a Sterlite diz que é uma
empresa de desenvolvimento de projetos. "Na Índia,
temos como modelo de negócio a transferência
dos nossos ativos para a IndiGrid (empresa de
investimento em infraestrutura) assim que os
projetos são finalizados. Para os ativos brasileiros,
exploraremos alternativas consistentes com nosso
modelo de negócios", diz em nota.

O mercado secundário de ativos de transmissão
de energia está movimentado, diante da falta de
leilões envolvendo novos projetos. São ao menos
três transações de venda total ou parcial em
curso, apurou o Valor, envolvendo ativos da
gestora Pátria, da indiana Sterlite Power e da ISA
Cteep. Em outra frente, a construtora de linhões
Tabocas busca um sócio investidor.
O Pátria contratou os bancos Itaú BBA e Bank of
America Merrill Lynch para vender sua empresa
de transmissão, a Argo.
A Sterlite, que roubou a cena nos leilões recentes,
colocou seu primeiro ativo operacional à venda,
para reciclar capital e tocar os demais projetos.
Os investimentos do Pátria e da Sterlite foram
feitos em momentos distintos. A gestora apostou
em transmissão assim que as regras ficaram
mais atrativas, em abril de 2016. Conseguiu
arrematar um lote atrativo, com 1.126 km, sem
deságio em relação à receita anual permitida
(RAP) de R$ 405 milhões. Em outubro daquele
ano, ganhou um lote pequeno com deságio de
16,7% e receita de R$ 39,4 milhões.
Foi a agressividade de investidores como a
Sterlite que tirou o Pátria das novas rodadas.
Desde então, a gestora, que apostava em ganhar
escala com a Argo, não teve sucesso em novos
leilões. Segundo uma fonte, como as taxas de
retorno dos ativos da Argo são atrativas, a gestora
espera ganhar por meio da competição de
potenciais compradores. O Pátria continua
interessado no setor e já está olhando aquisição
de ativos de geração de energia eólica, apurou o
Valor.
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"Fundos de pensão e outros investidores com horizonte de longo prazo têm interesse em
transmissão, por ser um dos mais estáveis dentro do setor elétrico", diz Hiram Pagano, sócio do
escritório Mattos Filho Advogados. Ele ressalta que há diferença na análise de risco de projetos com
obra concluída ou em andamento, que impactam o preço final de avaliação.
 
Outra empresa sondando investidores é a ISA Cteep. Segundo fontes, a transmissora avalia o
interesse em seus ativos, sendo um deles o linhão que escoa a energia do complexo do rio Madeira
(RO) para o Sudeste, na qual tem 51% de participação. "Ela é vendedora nesse projeto, mas ainda não
mandatou bancos", diz uma fonte.
 
O próximo leilão de transmissão de energia acontecerá apenas em dezembro, o que deve manter o
mercado secundário aquecido. "Com o leilão distante, quem está com apetite para investir começa a
olhar ativos para consolidação", diz Mariana Saragoça, especialista em infraestrutura do Stocche
Forbes Advogados. De olho no leilão e no interesse no segmento, a construtora de linhões Tabocas
contratou a XP Investimentos como assessor financeiro - mas ainda não definiu que percentual vai
vender de seu capital. Procuradas, a ISA Cteep disse que não tem, no momento, nenhuma negociação
de venda de ativos e o Pátria não comentou.

Fonte: Valor | 06.05



Ministério da Economia diz que privatização da Eletrobras terá outro modelo e pode arrecadar mais

http://www.gcnlaw.com.br/

Uma das opções alternativas ao modelo proposto
no governo anterior envolveria repassar
subsidiárias da estatal para a holding de
participações da Eletrobras, a Eletropar, que poderia
então conduzir vendas ou processo de
capitalização dos ativos, disse à Reuters uma fonte
com conhecimento do assunto, no mês passado.
Se o governo seguir com a proposta da gestão
anterior, de capitalizar a Eletrobras, haveria um
limite de 10 por cento para a participação de sócios
no capital votante da companhia, o que faria a
operação atrair principalmente fundos de
investimento, enquanto a venda ou atração de
parceiros para subsidiárias geraria interesse entre
grandes elétricas.
As principais subsidiárias da Eletrobras são Furnas,
com negócios principalmente no Sudeste e Centro-
Oeste, e Chesf, que foca as operações no Nordeste,
além de Eletronorte e Eletrosul, com atuação nas
regiões Norte e Sul, respectivamente.
Com fortes ligações com políticos locais, essas
subsidiárias poderiam enfrentar dificuldades
políticas maiores para uma desestatização,
segundo avaliação de fonte próxima às discussões
dentro da Eletrobras.

O modelo de desestatização da Eletrobras
proposto pelo governo anterior não deverá ser o
adotado pela administração de Jair Bolsonaro,
afirmou nesta quinta-feira uma autoridade do
Ministério da Economia, que avalia que a União
pode obter com a operação muito mais do que os
12,2 bilhões de reais previstos anteriormente.
"Pode ser mais (que 12,2 bilhões de reais) e
estamos na formalização... em conjunto com
MME (Ministério de Minas e Energia) e BNDES na
discussão da Eletrobras", declarou o secretário
especial de Fazenda do Ministério da Economia,
Waldery Rodrigues, durante evento no Rio de
Janeiro.
Ainda que tenha dito que o modelo para a
operação será diferente daquele apresentado na
administração de Michel Temer, Rodrigues não
revelou a jornalistas detalhes sobre o novo plano.
O projeto original para a desestatização da
elétrica envolve a emissão de novas ações da
Eletrobras, reduzindo a fatia da União na empresa
para uma posição minoritária. Com os recursos
da transação, a Eletrobras pagaria uma outorga
de 12,2 bilhões de reais ao Tesouro em troca de
renovar em condições mais vantajosas os
contratos de suas hidrelétricas.
Mas, diante das incertezas, esse montante já foi
até retirado do relatório de receitas e despesas da
União de 2019.
Rodrigues disse ainda que o governo entende que
o valor está "subestimado".
 

Fonte: DCI | 09.05



Portaria do Ministério de Minas e Energia divulga regras de leilão A-6
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O Ministério de Minas e Energia (MME) divulgou no Diário Oficial da União (DOU) as diretrizes para a
realização do Leilão A-6, para a compra de energia elétrica de novos empreendimentos de geração. 
 
Segundo a portaria, o leilão deverá ocorrer no dia 26 de setembro.
 
O prazo para entrega de documentos pelos interessados em participar do leilão é até 17 de maio,
exceto para empreendimentos termoelétricos a gás natural, cujo prazo permitido é até 31 de maio.

Fonte: DCI | 08.05


