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Hoje o Brasil possui 56,3 GW de garantia física em hidrelétricas (contando UHE, PCH e 
CGH). Entre 2015 e 2017 11,8 GW médios (21% do total) teria a concessão expirada. Em 
um processo que misturou ingenuidade, incompetência e interesse eleitoral, o governo 
propôs em 2012 um conjunto de regras para quem quisesse antecipar a renovação destas 
concessões, que acabaram não sendo aceitas pelas empresas. Para não ficar feio, 
obrigou-se a Eletrobras a aceitá-las, garantindo 7,8 GW médios (2/3 do total a ser 
renovado). Reduziu-se artificialmente o preço da energia em 20%, e o resultado é 
conhecido por todos: caos no setor elétrico. 

Eis que chegou o dia que os demais contratos venceram (daqueles que não quiseram 
antecipar a renovação em 2012). No próximo dia 06 de novembro, 3,2 GW médios (6% do 
total de todo o país) serão licitados. A diferença para a situação de 2012 é que, desta vez, 
não tem mais a Eletrobras para assumir o problema: ou os investidores privados ajudam, 
ou não tem conversa. Isso porque a estatal já está endividada o suficiente, e assumir mais 
um parque deste tamanho poderia ser o tiro de misericórdia na empresa. Além disso, o 
governo precisa de dinheiro (e quer vender a outorga, que é o direito de exploração, 
destas usinas). Veio a MP 688, como veio a MP 579: de surpresa, sem conversa e com 
uma proposta original muito ruim. Felizmente, a ANEEL parou para ouvir o mercado – e 
importantes alterações foram feitas para o leilão. 

As diferenças principais entre a proposta de 2012 e o que está sendo proposto agora são: 
(a) Cobrança de uma outorga (que não havia antes) que chegará a R$17 bilhões (total 
das 29 usinas), sendo garantida uma remuneração de 9,04% ao ano sobre este valor ao 
longo de 30 anos de concessão; (b) Definição de um valor fixo para cobrir todos os 
investimentos em máquinas e equipamentos (modernização e melhorias) da usina, em 
detrimento a um modelo de “base de remuneração” que era similar ao das distribuidoras, 
e que reconhecia os investimentos efetivamente realizados pelas concessionárias; e (c) 
Possibilidade de comercializar 30% da energia de forma “livre” (ACR, ACL ou exposição 
ao mercado de curto prazo – conforme estratégia comercial do concessionário). 

Com relação à cobrança de outorga, há dois fatores importantes a serem considerados: o 
primeiro é que haverá um valor de R$17 bilhões a ser pago ao governo federal que, em 
época de crise, será muito bem-vindo. Esta é uma ferramenta comum em todo o mundo, 
utilizada para direcionar recursos de áreas auto-sustentáveis (como o setor elétrico) a 
outras “sociais” (saúde, educação, etc). O segundo fator é que isso significará R$1,7 
bilhão por ano, somente em juros, para o investidor. Esta “gordura financeira” não havia 
no modelo anterior, que reconhecia ao operador apenas os custos de operação e 
manutenção “eficientes” da usina (calculados pela ANEEL), que na prática não eram 
suficientes para operar a planta. 

Já com relação ao valor fixo para reconhecer os investimentos em “melhorias”, em 
substituição ao modelo anterior de “base de remuneração”, a solução é boa. Isso porque, 
ao contrário de uma distribuidora de energia (que não tem como prever qual será seu 
investimento nos próximos 30 anos, já que são milhares de novos consumidores ligados 
anualmente, contínuo aumento de carga, novos bairros que surgem, etc), uma geradora 
brownfield (já em funcionamento) consegue prever, com alto grau de segurança, quais 
deverão ser os investimentos do período de contrato. Além disso, este valor “fixo” será 
dado a partir do 1º ano de operação, não sendo necessário formar uma base de 
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remuneração grande para dar “massa crítica financeira” suficiente para o operador cobrir 
seus custos (o que demora tempo). Esta solução de valor fixo, combinada com os juros 
pagos pela outorga, garantirão ao investidor fôlego financeiro suficiente para tocar a 
usina. 

Finalmente, os 30% da energia que poderão ser livremente comercializados serão 
fundamentais para cobrirem a parcela dos custos operacionais dos 70% restantes que 
não foram cobertos pela metodologia original da ANEEL. A Agência, quando fez o cálculo 
em 2012, comparou usinas novas, recém-construídas, com as usinas antigas. 
Logicamente, chegou em um custo operacional “eficiente” que era impossível de ser 
atendido por usinas em operação há mais de 50 anos. Na prática, o custo regulatório 
cobriu apenas 50% do custo real das usinas (em média). Isso quer dizer que os 30% 
“livres” deverão acobertar, além dos seus 30% de custos proporcionais, os outros 35% de 
custos não cobertos do mercado regulado. Portanto, esta abertura é fundamental para 
equilibrar o OPEX da empresa. 

Ficam evidentes, portanto, os avanços: estas três medidas fizeram um projeto deficitário 
se transformar em um projeto lucrativo (especialmente para as grandes UHEs, maiores 
beneficiadas pelas novas regras) – o que pode gerar uma boa competitividade no mês 
que vem, com bons deságios. Isso porque, apesar do medo do governo em oferecer um 
preço-teto maior do que o necessário em novas  licitações, o mercado se encarrega de 
enxugar a parcela a maior, sendo o licitante mais eficiente o ganhador (não importando se 
esta eficiência virá do CAPEX, do OPEX, da menor remuneração sobre o capital aplicado 
ou sobre uma mellhor estratégia de comercialização dos 30% da energia).  

Outros pontos de melhoria também foram incluídos nesta nova rodada de leilão das 
usinas “velhas”: a extinção do Fator X (que é um índice perpétuo de estímulo à 
produtividade, que cobrava das concessionárias uma redução contínua dos custos 
operacionais ao longo dos 30 anos de contrato, e que não fazia sentido em um modelo de 
leilão – onde toda a eficiência é absorvida já na disputa entre os licitantes) e a definição, 
de forma bastante clara, de como será a indenização ao final da concessão (VNR 
depreciado pelas taxas contábeis regulatórias). 

Há, entretanto, alguns “poréns” neste processo. O primeito refere-se aos R$17 bilhões de 
outorga: não há dinheiro na praça. Em que pese a taxa de remuneração ser boa, 
principalmente considerando o prazo de 30 anos, havendo ainda a atualização do valor 
pelo IPCA e considerando esta taxa já líquida de impostos –  consequentemente este 
dinheiro acabará aparecendo – o ideal, como visto anteriormente, é que este dinheiro 
representasse um ganho ao investidor, em forma de equity. Se o dinheiro vier 
integralmente como debt (capital de terceiros), e se a taxa negociada for igual ou muito 
próxima àquela ofertada, isso não representará ganho algum ao concessionário. É 
importante ressaltar que R$17 bi dividido pelos 6 GW de potência instalada destas usinas 
representa quase R$3 milhões / MW instalado (como referência, projetos greenfield de 
grande porte têm um valor de cerca de R$ 5 milhões / MW instalado), ou seja, o 
consumidor pagará mais do que pagaria pela metodologia da MP 579 (que seria “zero”, 
para esta parcela) mas ainda menos do que pagaria por um projeto novo (até porque 
desconsidera-se os “riscos de construção” associados à usina, atraindo os investidores). 
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Outro ponto de atenção refere-se ao valor fixo das melhorias: como visto, é uma 
metodologia muito boa, e pode ajudar bastante na previsibilidade das receitas da usina. 
No entanto, não houve um estudo prévio de quais melhorias precisariam ser feitas, e isso 
fará com que o “bom senso” do concessionário dite se, no ano 30 após a assinatura do 
contrato, aquela usina estará em boas ou más condições. Se assim for, os 
“irresponsáveis” terão vantagem no leilão, já que assumirão um investimento mínimo na 
usina. Ressalta-se que, historicamente, se investe por ano (em usinas com mais de 30 
anos de operação) 1% do seu valor total, já que apenas máquinas e equipamentos 
eletromecânicos são trocados. No entanto, é necessário que sejam realizadas melhorias 
civis (barrragem, conduto forçado, etc) que podem chegar a 2,5% de investimento ao ano. 
Considerando que a ANEEL está ofertando algo entre 2% e 3% ao ano, haveria cobertura 
suficiente – só resta saber se isso vai virar ativo (modernizando a usina e perpetuando 
sua vida útil) ou lucro (canibalizando o ativo). E, sem um plano ex-ante de investimento, 
fica complicado prever (o que não pode é aparecer um plano ex-post, exigindo 
investimentos que não foram precificados no momento do leilão). 

Ainda, sobre os 30% livremente comercializados, é importante lembrar que o PLD hoje é 
alto, mas poderia não ser. Considerando os novos projetos que entrarão em operação nos 
próximos anos, e considerando a retração de demanda que o país vivencia atualmente, 
os preços podem ser reduzidos ao longo dos anos, o que pode comprometer o equilíbrio 
econômico-financeiro da concessão (já que, como foi visto, os 30% do ACL subsidiariam 
os demais 70% do ACR). 

Finalmente, há um problema na regulação das ampliações (aumento de capacidade), que 
são 100% direcionadas para o mercado regulado. Isso reduzirá o interesse dos 
concessionários em realizar este tipo de investimento (até porque o WACC nestes casos 
será de apenas 7,16%). 

De qualquer forma, as mudanças apresentadas pela ANEEL foram muito positivas. Claro, 
isso exigirá dos investidores uma análise cuidadosa dos riscos associados, precificando-
os e trazendo-os a valor presente, de forma a dimensionarem corretamente seus lances. 
Nesta linha, os operadores atuais terão vantagem: poderão parar antes nos lances 
(evitando prejuízos no futuro) ou ir além dos demais (ganhando o certame), já que 
conhecem como ninguém o estado atual da usina (sabendo o que precisará ser feito 
como “melhorias”) e seu custo de operação. 

Em resumo: o MWh com este novo modelo será mais de 5 vezes o valor que seria no 
modelo anterior. Claro, há a parcela da outorga – mas, mesmo sem ela, o valor seria 70% 
superior ao antigo. Assim, a ANEEL agiu corretamente quando decidiu rever a 
metodologia de cálculo, e deve atrair vários interessados. A questão que fica é: o que 
fazer com aqueles 7,8 GW médios (basicamente da Eletrobras) que renovaram as 
concessões por uma metodologia que, agora, fica evidente que não pára de pé? Seria 
justo condenar a empresa a carregar, pelos próximos 30 anos, repetidos prejuízos? Esta é 
uma questão que precisará ser respondida de alguma forma – e, por isso, o resultado do 
próximo dia 06 de novembro será determinante para a Eletrobras, mesmo que ela não 
participe do leilão. 
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Números do Leilão 

Usina Hidrelétrica 
Pot. 
Inst. 

GF GAG-O&M 
GAG-

Melhoria 
RBO TOTAL / Ano 

Valor da 
Outorga 

Outorga em  
R$ / MW inst. 

MWh / ano 
PA 

(Aproxim.) 
R$ / MWh 

(688) 
R$ / MWh 

(579) 
688 / 579 

Rochedo 4,0 3,0 1.070.077 1.880.543 2.842.350 5.792.970 15.820.920 3.955.230 26.280 153.330 226 47 486,04% 

Gov. Parigot 260,0 109,0 19.103.488 26.857.843 84.904.463 130.865.794 574.826.745 2.210.872 954.840 13.005.490 151 34 448,07% 

Mourão I 8,2 5,3 1.725.656 3.032.653 4.941.791 9.700.100 27.950.291 3.408.572 46.428 366.512 217 45 481,16% 

Paranapanema 31,5 25,2 5.054.955 8.883.533 20.058.207 33.996.695 132.737.515 4.213.889 220.489 1.053.485 159 28 573,80% 

Garcia 8,9 7,1 1.981.433 3.482.153 6.236.201 11.699.786 37.442.843 4.197.628 62.196 361.433 194 38 514,81% 

Bracinho 15,0 8,8 2.606.317 4.580.320 9.005.689 16.192.326 46.408.031 3.093.869 77.088 635.491 218 42 519,09% 

Cedros 8,4 6,8 1.901.734 3.342.090 6.682.133 11.925.957 35.597.069 4.237.746 59.130 160.493 204 35 586,09% 

Salto 6,3 4,0 1.407.254 2.473.097 4.583.670 8.464.021 21.041.823 3.350.609 34.952 120.026 246 44 562,05% 

Palmeiras 24,6 16,7 3.966.108 5.576.003 14.929.348 24.471.460 88.069.786 3.579.782 146.292 1.377.951 177 37 483,70% 

Ervália 7,0 3,0 1.324.062 2.326.896 3.400.954 7.051.912 15.979.129 2.292.558 26.543 702.533 292 76 382,63% 

Coronel Domiciano 5,0 3,6 1.246.381 2.190.378 3.554.852 6.991.610 18.932.367 3.756.422 31.448 526.330 239 56 424,09% 

Camargos 46,0 21,0 5.458.378 7.674.005 17.348.434 30.480.817 110.746.437 2.407.531 183.960 936.718 171 35 491,28% 

Itutinga 52,0 28,0 6.348.017 11.155.950 23.302.638 40.806.606 147.661.916 2.839.652 245.280 1.570.504 173 32 535,16% 

Sinceridade 1,4 0,4 330.815 581.371 580.289 1.492.475 1.845.774 1.303.513 3.066 202.319 553 174 317,89% 

Neblina 6,5 4,7 1.505.751 2.646.194 4.515.165 8.667.110 24.575.162 3.799.499 40.822 921.113 235 59 395,09% 

Cajurú 7,2 2,7 1.283.509 1.804.501 2.840.451 5.928.461 14.186.091 1.970.290 23.564 401.081 269 71 375,73% 

Gafanhoto 14,0 6,7 2.296.866 3.229.194 6.229.872 11.755.932 35.227.914 2.516.280 58.517 779.708 214 53 407,45% 

Marmelos 4,0 2,7 1.035.324 1.455.576 2.565.210 5.056.111 14.449.773 3.612.443 24.002 234.819 220 53 416,56% 

Joasal 8,4 5,2 1.729.366 2.431.338 4.721.048 8.881.751 27.422.927 3.264.634 45.552 477.519 205 48 424,09% 

Paciência 4,1 2,4 987.882 1.736.095 2.434.393 5.158.371 12.445.790 3.050.439 20.674 239.546 261 59 439,77% 

Piau 18,0 13,5 3.266.052 4.591.786 11.158.985 19.016.823 71.352.347 3.961.378 118.523 1.018.212 169 36 467,64% 

Peti 9,4 6,2 1.921.370 2.701.280 5.484.853 10.107.503 32.591.094 3.467.138 54.137 534.119 197 45 433,38% 

Dona Rita 2,4 1,0 598.739 841.775 1.145.241 2.585.754 5.431.849 2.255.751 9.023 187.136 307 87 352,84% 

Tronqueiras 8,5 3,4 1.486.471 2.089.850 3.454.794 7.031.115 17.877.639 2.103.252 29.696 465.484 252 66 384,06% 

Martins 7,7 1,8 1.146.367 1.611.692 2.226.575 4.984.634 9.703.497 1.260.194 16.118 399.622 334 96 348,27% 

Salto Grande 102,0 75,0 11.716.078 16.471.787 54.678.615 82.866.479 395.522.990 3.877.676 657.000 2.260.019 130 21 609,09% 

Três Marias 396,0 239,0 29.797.193 41.892.262 173.199.209 244.888.664 1.260.399.928 3.182.828 2.093.640 22.864.179 128 25 508,44% 

Jupiá 1.551,2 886,0 80.344.703 84.718.250 606.151.423 771.214.376 4.672.444.921 3.012.149 7.761.360 87.917.260 111 22 510,59% 

Ilha Solteira 3.444,0 1.731,5 138.522.409 243.438.077 1.227.862.556 1.609.823.042 9.131.307.428 2.651.367 15.167.940 226.197.334 121 24 503,41% 

TOTAL 6.061,7 3.223,6 331.162.756 495.696.492 2.311.039.408 3.137.898.656 17.000.000.000 2.804.496 28.238.561 366.069.765 124 25 502,55% 
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Simulação* de Rentabilidade (TIR): MP 579 x MP 688 
Usina Hidrelétrica MP 688 MP 579 

 
Usina Hidrelétrica MP 688 MP 579 

Rochedo 34,96% ∞ 

 
Cajurú 36,58% ∞ 

Gov. Parigot 15,21% 1,92% 

 
Gafanhoto 27,41% ∞ 

Mourão I 31,39% ∞ 

 
Marmelos 32,01% ∞ 

Paranapanema 21,28% 27,20% 

 
Joasal 27,97% ∞ 

Garcia 27,98% ∞ 

 
Paciência 40,56% ∞ 

Bracinho 31,10% ∞ 

 
Piau 22,12% 121,61% 

Cedros 31,05% ∞ 

 
Peti 26,61% ∞ 

Salto 39,52% ∞ 

 
Dona Rita 47,71% ∞ 

Palmeiras 22,98% 37,19% 

 
Tronqueiras 33,73% ∞ 

Ervália 42,28% ∞ 

 
Martins 44,89% ∞ 

Coronel Domiciano 35,15% ∞ 

 
Salto Grande 16,02% 10,09% 

Camargos 20,24% 10,61% 

 
Três Marias 14,14% 4,84% 

Itutinga 21,56% 11,70% 

 
Jupiá 12,43% 5,97% 

Sinceridade 138,83% ∞ 

 
Ilha Solteira 12,65% 2,09% 

Neblina 32,85% ∞ 

     
* Considera:  
a) OPEX real = (0,0099x3 - 44,83x2 + 111302x) * 106,83% (onde x = Potência Instalada) 
b) Preço médio da energia livremente comercializada (após encargos e impostos) de R$80,00 / MWh 
c) Depreciação média contábil = 2,4% ao ano 
d) Investimento anual de 2% do valor pago como outorga 
e) VNR = VOC Atualizado (para fins de indenização ao final da concessão) 
 
Obs 1: Uma TIR mais alta na MP 579 não representa necessariamente um melhor negócio, já que o volume financeiro era menor e poderia não ser interessante ao concessionário 
assumir o risco de operação de uma usina pelo baixo valor absoluto anteriormente ofertado. 
Obs 2: A TIR da MP 579 não leva em consideração que os concessionários poderiam liquidar sua energia, entre janeiro de 2013 até o final do contrato de concessão, ao PLD – o que 
tornaria o negócio bastante desfavorável. 
Obs 3: Os cálculos foram feitos valendo-se de valores médios e dados públicos, e por isso não devem ser usados para a tomada de decisão de investidores. Para participação no 
leilão, uma análise individual e aprofundada deve ser realizada. 


