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Agência CanalEnergia - Qual a visão da Abrage sobre o atual quadro para as 
concessões, estando em julho e ainda não haver uma decisão a respeito? Ainda 
há tempo? 
 
Flavio Neiva - A Abrage entende que realmente o prazo para uma decisão a respeito 
do assunto está ficando exíguo, considerando os seguintes aspectos: (i) o início do 
vencimento dos contratos de compra e venda de energia existente (CCEAR) se dará 
no final do próximo ano (2012), sendo que  grande parte dessa energia é proveniente 
de usinas com concessões vincendas a partir de 2015; (ii) qualquer que seja a decisão 
do governo a respeito das concessões, o assunto vai requerer um tempo para ser 
regulamentado pelo Congresso e, portanto, é necessário que essa definição ocorra o 
quanto antes; (iii) há uma falta de previsibilidade dos recebíveis pelas empresas a 
partir de 2015, pela indefinição sobre o vencimento das concessões, combinada com a 
impossibilidade de se promover recontratações dos CCEARs. 
No caso da definição pela prorrogação das concessões será necessária a alteração da 
legislação. Já no caso da reversão dos ativos e posterior licitação, o governo deverá 
articular-se com os estados detentores de concessões, exigência constitucional, e 
também elaborar uma metodologia para definição dos valores a serem ressarcidos às 
empresas proprietárias das usinas ainda não amortizadas. Essa metodologia é 
bastante complexa e certamente deverá ser aplicada caso a caso. 
Além disso, será necessário definir a forma de relicitação dessas concessões de modo 
a comercializar essa energia antes do vencimento dos contratos. Apesar de já 
estarmos em julho de 2011, entendemos que se o governo se posicionar a respeito do 
tema no início dos trabalhos do Legislativo deste semestre, haverá tempo para que ele 
seja regulamentado ainda neste ano. Caso contrário, o assunto pode se estender para 
o próximo ano (com eleições municipais) e teríamos pouco tempo para o debate que 
se faz necessário no Congresso Nacional sobre essa importante decisão. 
 
Agência CanalEnergia - O governo pretende estabelecer um ônus em favor da 
modicidade tarifária caso prorrogue as concessões, afirmando que as usinas já 
estão amortizadas. Qual a real situação dessas usinas? 
 
Flavio Neiva - A afirmativa de que todas as usinas cujas concessões estão vencendo 
a partir de 2015 já estão depreciadas e pagas não é correta e consequentemente a 
decisão a ser tomada pelo governo sobre o futuro dessas concessões não pode se 
basear nessa premissa. Essas usinas encontram-se em diferentes graus de 
amortização e, para a maioria delas, a remuneração projetada durante o respectivo 
período de concessão não foi alcançada, por motivos diversos: volumes elevados de 
sobras em alguns anos, compra compulsória da energia de Itaipu, Rencor, período de 
concessão insuficiente, controle inflacionário pelo governo etc. 
Quanto ao pagamento pelas empresas geradoras de um ônus sobre a receita da 
energia dessas usinas em favor da modicidade tarifária, a Abrage apresentou ao MME 
proposta nesse sentido, sugerindo que as concessões sejam prorrogadas com seus 
atuais proprietários e que a destinação dos recursos desse ônus, calibrado de acordo 
com o grau de amortização de cada uma delas, seja destinada para o alívio das 
Tarifas de Uso dos Sistemas de Transmissão (Tust) e Distribuição (Tusd) e do 



Encargo dos Serviços do Sistema (ESS), os quais impactam a tarifa para os 
consumidores. 
 
Agência CanalEnergia - Há estudos que indicam que preço de venda da energia 
não poderia ultrapassar R$ 58 por MWh, preço de Teles Pires. Concorda? Qual a 
faixa de preço considerada viável para essas usinas? 
 
Flavio Neiva - A utilização do preço da energia da UHE Teles Pires destinada ao 
mercado cativo (70% da energia da usina a R$ 58,00 por MWh) como referência para 
o preço de prorrogação das concessões não é adequada, uma vez que os 30% 
restantes da usina foram destinados ao mercado livre, a preços esperados muito 
superiores a esse valor, de forma que o mix de preço da energia produzida pela usina 
tem um valor bem superior aos R$ 58,00 por MWh. 
Além disso, há ainda a possibilidade de antecipação da entrada em operação 
comercial da usina, o que também gera um ganho financeiro para a empresa 
concessionária, na medida em que permite a negociação dessa energia no mercado 
livre. Por outro lado, a proposta da Abrage pressupõe a preservação do atual modelo 
de mercado para a energia elétrica, sugerindo que o preço dos leilões de energia 
existente não seja limitado por um mecanismo artificial, a fim de se manter a lógica de 
mercado para o ACL e ACR.  
 
Agência CanalEnergia - Qual é o real impacto da modicidade tarifária pretendida 
para os consumidores? 
 
Flavio Neiva - Não se pode esperar significativa modicidade tarifária com o 
vencimento das concessões, seja qual for a hipótese adotada pelo governo. A 
formação da conta de energia elétrica para os consumidores se dá pela soma dos 
custos da geração (28%), da transmissão (6%), da distribuição (25%), acrescidos dos 
encargos e tributos (41%) – percentuais aproximados de uma conta de luz residencial. 
O mix de geração provém de diversas categorias como, por exemplo: energia 
existente, energia nova, energia com contratos anteriores ao novo modelo, Itaipu, 
Proinfa, Energia de Reserva etc. Apesar do bloco de energia de usinas com 
concessões vincendas ser relativamente grande, cerca de 9.000 MWmed, essa 
energia já é a parcela mais barata de todo o mix de geração. Portanto, acreditamos 
que não há margem significativa para que se promova a modicidade tarifária para os 
consumidores por esse mecanismo. 
Contudo, como disse, a proposta da Abrage pressupõe um ônus sobre a receita de 
venda da energia elétrica das concessões passíveis de prorrogação, a ser revertido 
para a modicidade tarifária pretendida. Como em todos os países do mundo, a 
modicidade tarifária no Brasil deve ser perseguida através da desoneração tributária, 
que, no caso brasileiro, corresponde a mais de 40% de todo o preço final da energia 
para os consumidores. 
Agência CanalEnergia - Ainda sem definição, caso as usinas sejam relicitadas, a 
RGR não teria condições de indenizar os ativos não depreciados, segundo 
afirmações do mercado. Qual a saída para atender a esses empreendimentos? 
 
Flavio Neiva - Entendemos que a opção pela relicitação se constituiria em um 
complicador para o governo, em virtude da insuficiência de recursos da RGR. Contudo, 
pode-se imaginar que uma relicitação onerosa poderia gerar tais recursos para 
complementar a indenização dos ativos não depreciados, fato que caminharia na 
contramão da modicidade tarifária. 
 
Agência CanalEnergia - A aplicação de ônus tarifário para a prorrogação pode 
influenciar a energia nova? De que modo? 
Flavio Neiva - A aplicação do ônus tarifário sobre a energia dessas usinas que serão 
prorrogadas visa, dentre outras coisas, mantê-las dentro da faixa de preços que o 
mercado pratica atualmente, porém com a destinação de parte desses recursos para a 
modicidade tarifária, beneficiando os consumidores. Essa medida possibilita a 
manutenção do processo de entrada de energia nova em vigor atualmente. 
 
Agência CanalEnergia - Como ficaria a questão do descasamento dos contratos 
de energia com os de concessões? 
 
Flavio Neiva - Essa é uma grande interrogação nesse ambiente de indefinição sobre 
as concessões do setor elétrico. De um lado as empresas que possuem as usinas, 



mas não sabem se poderão negociar essa energia em virtude do término das 
concessões. Do outro lado os distribuidores que precisam dessa energia, mas também 
têm grandes incertezas com relação à recontratação, por conta do prazo máximo atual 
para negociação dessa energia estar limitado ao término dos contratos de concessão. 
Essa é uma das principais razões pelas quais entendemos que essa questão do 
vencimento das concessões deve ter um tratamento prioritário e uma solução breve. 
 
Agência CanalEnergia - Como a Abrage avalia a questão da renovação das 
concessões, considerando as usinas privatizadas, que ainda têm prazo com os 
atuais detentores? As regras podem criar dois grupos de empresas? 
 
Flavio Neiva - Sabemos que cada usina tem o seu contrato de concessão. Muitos 
contratos contêm cláusula de prorrogação, outros não. Entretanto, a formatação dos 
negócios, na sua origem, pode capturar uma condição ou outra. O desejável é que 
tenhamos uma situação isonômica para o ambiente de concessão de geração de 
energia elétrica. 
 
 

 


